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 يش هيو عسرانمزا نم بسب
 ناسللا نابحسر نابزلا ةدويببس م امد اوجلاو امالاانخيش لاك

 ترىهشس قحنايسلار موضولا د ا ١وةكرلا بهاص

 3 رايلا نا اوكولا ةراهيشس انعرلضت نانبلاب لأم تاداولا

 اعضيلملا اندلرم قسما ٌىَدرملا مادرلا يراح علل نيف
 ههه اهلعت تلئماحو دللامو يىللس ىضر كلام مامالل دلقملا

 ناسعرلابهولومنموو) م يذلا همام نومت نات ) نا
 فاعلا نماهبذ نجا د ةلفانلا نم ىإران لاو لفناذ
 نانش ا يرولا تم رضف ل م اك وره الالاعامامادع

 م ومنو هرياعلاو دورا يلع موكششو هديا هىنيعدللا حن
 ىفا ا نعم وبخ ند خلادلا يلعو 5 دولا ىلا يراهجلا دايعلا ىحيسرج لع

 ذااوصن نزلا هرحيد ضافخن | هيفعنالءافترإبا او هرفظفا
 - بِمرويب هللا خم داد_لا ليبس لمههسمت ناي ع نيب ممزاجرابعلا وقنل

 ئبزالس ئمادامولسو ٌهدلص بيفلاب ىصمخاو لاوعولا ردق نم

 ا سل اددب
 ا م نبلبلاوم اىههلاوحلا ةبولفنإ لع ناطكدل بكا

 ْ ةللادعز . نما نعوذ دو هنا الخلا هنامز

 ير سم 5 ثنعماواهل-ع ئملطاف :يفلا 0
 فافلرلا نم دعت تراك اجي رلا طوفلا يكل قاروالا جدد تارام

 كلذلدلها ل ل ل

 كثع ىلا قطاولراهباطخ ! ازكى سفنل ىرارلو

 نم نوكأ تاب لوافتملاو هوما اغتا ةللذ لعلك هبا
 >دذاولو يدتبملا هلا عانكجام كا نا تمزَتلاو «داثرلا كلت مقا
 الط دقت وا هلفغاام ىهعبل ميمنتل اواهيظافلا لحيلع

 ةهفكيهس و نالصاي وذي هن واو قشوبلا اللا نمامجار



 ةياغفاعملا هيف تدرقد بيل بيبطلا لك هدا غو ٍبدوملا ولطملا
 عيجوا نممزا وللا عسسبل مضانلا لاق ليلولا م مر ىبسح نللاو بي رقما

 فكلهم نم اهرورجت دب هلذ هي اهيش الوادا) ىيلوحو رمابلا

 نعم نم ماقملا عدلي امردقيف هب قلدتي نذل لمي ام مدلكلا ف ىيلو
 ىو هموا ةهبرا هزهف قيلاتوا يادتب اكرساوا نلواوا ءادتب اك
 اهحذار ةزناويمن هنعاوغوموارورهيلا للعام دقمردقب نااما لك
 دارا نثر لافدلل لمعلا يف لصرلا نول اوغوعاص اًضولعف هون نّمَت
 لك يواظيبلا لاق ايكةصومخيمدلا كرا ذ ويضي هرم1 يف اعورتس

 حفيأو هلا دبم ةيهستلا تلعجامويضيدوما يف عورتا دارا ئم
 اضوغ ىلا صنردم ةلوطمابلا مستو م يفدلاداءمعلا
 فاضم ساروا يفارك نيسل ا نانسس | ىوفتو مسا ىلا نع
جاولا تاذلا يلع او شد هللا يلا

دماعلا هيمجل تسهل دورجولا ب
 ١ 

 تامهذ رجلا نمو او امس هل )هت لش يلاغت لاق هوي مسي

 هللا نم ل جدوهو نمجرلل تعفن محول ادا عدملا لعن ولاد جول

 امهمفرو مرماه امهبصن ةاىلادعبز وىروروهشس قولخ

 هةر لوولا بصندو عجول اوه نمل اوه ي ١ ذت بسرد دقت

 ؟فرو لودلاوحزو جر همرا ةسمخ ده هسكعو اثنا
 قامناب ةذيايلاويسلا ةمئت ناهجر نازهفهبهنو ىاثلا

 ةدس ةارطلا نرلارتلا فافت اورهت اذتاب اهل وولاو اغلا

 وفر نيوطدلا ىملع ايو نول اىهمذ ناهبحو قدو ةعبتم
 وطفل ا دعب ءابتولا نص ةيف امل نفث اج مهبصن و ١ لدذلا

 هلوقب را عوززملا نإوملاب اكن كلمسبلاب رعملا جا

 ميال نمجولا هللا عسسيلا ةيندأأ نييي ول لإ يذم لكم ول سلا هيلع
 >مح هذا حزما نعاهب يدك هلملو ةيارر نا ولت وهذ

 يفء مولي لذ هتافم ل رمتك دومتلافعمدلكلاب ان اهترل ةئل
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 31 هدعاوثقمذخرؤلا بلاطاي موتسسردق اكلاهالا صملا جي
 ه# .  ليئانسحا لع رق ا
 ترص يا كوخ تون لوم ممل اهنم ٌةفللا ىف ناعم ليقلا
  ىفغهةدطاد اهب اج يا كرادوخ تلزن لوين ىئايلا اهندو ةردصم
 ميرسغللا يا ميبشلا كاملا قا لوعفملا يعردمملا قولطا نمؤعلا

 ايلعنا يورا ليا روصنقم ياا غم لعال ناك ناو لهل | ذه دب صنخ عب 2

 لاقو باوعدلا نم اشو قرحلاو لمذلاد سرلا دوسولا ابا لع هنع للا يد
 لاوحا هب نوفي لوماب )عوه نرملا ثددوسرلا اباايرخلا اذه اذل
 هميولا تارلكلا هعوطو ف ذذامو ةديافو طوع هلو انبو اببزعا مكلاوغاوا
 ١ىهويعو نوكسو اكو ص اهطراوخ كغ درف ثعبد اهندأ ثيح نم
 دلاو هدعاوم ناعاوم دنع ناسللا ئئاطنلا نعزاوتمدلا ههديافو
 بولا تايطاخيو هئؤلا لياسعو ةئسلاو باسكلا هن يلع ةناعتس

 !ملاغ ةيساٍنو دلياسمو | ىهقلا بوعلاد هلوسرو هللا مولك5 ذنحامو

 دادقف سايملاولنا نم يرابنالا نبا لاق ءامسلادنع فكوجولذ
 ةلو انت ام ماجا هم فوفت كوم ا يعو ةدعاق ومجدع اوملادوفللا
 حيبزك لعاف لكل وانت ىلكزم ا اذهذ عوفومطعافلا انو اريبؤجلا ثع
 كلت نم وذولا يد امهم اكلحا نومد رغب صذو ديدز ماد كلو نص رع
 ةدعاؤلا ومره هلع [كوايؤ جنات نا كلذ قدرطو هدعاؤلا

 ىدابقلا يوب اهلمجيو ةدعائلاب ىاث يلعاف دز ما ثمجيزاذكه

 ىرمضلا يلا دعامة ئاضاو عومرملعاذ دز ينيف عوضوم عاف لو
 ليوتتملاو هدعاوت تامه نم ةلمجيفم خخ يا ضعبلاب قواصلا ىسنهلل

 يوم اموصخابلاغ ةماشسلاو للملا ثدودوهد لدوط مدلكب نات رلاوه

 ىف بيغرت هيدو ببسلا ىلع بيسملا نطع نم هيلع لذا نطعف
 يوسريترل انني يسكن من ىمهلأ تلك ل ب وطتلا نم نولاهبطامت
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 هل 00 عز نعوفعلا كلاس هاي ثيي'

 راجلا 5 ظ



 ةدع ايلع هدعاوت نملاىلا لح فدا نضيف هلو نصرى ملادرا لا

 تع هرابع ذا دعاوملاوهو لولدملا ةبضرلف ئثوشو فراعللا دون مىوفو

 ةثوزوملا ظافلولا نع ةرابع هذول تاس ولاوهو لاولا قبس اك ناعم

 عضالا جيلطلا لاوسلاو نيلي اتيب 2 ىوصخ هجو ٍلغا دف
 بنو لعفب ةراجلا نع عيزلا هو :لز بمجكلزلاو قمل اوفعلاوولذلاو
لك انييب نيل ن | عوب ملا ىوس لوم ئانشتس هلا اذه نك

 بن اه

 تناكاملاهناولا كلذك تميل كودلا ةثدلشلا هذه ثا مسيل ادعاوت

كلذكو هثم اهناكت داصدوصتقملل اديه
 يع لكشملاوخولا ثبببلا ٌ

 ايد اعدلا تيب لمص يذلا تيبلاو ٍطلسو هيلع وزلا لم يذلا لع ةدلملا

 وصقملاب قلعت هل اذه ناولارجلا فورحل ةدمللا نكامولا ىلا داّسوا
 2و 0 نواب اع

 *- هلياسم تاهاهتنفلا تنا نأ ْ هَ

 5 ٍلَسْكْلا نيرؤحاو اهم نعاذ ةلذع .

 ةددقملا نلجْلاو اهلناعتا هرسفب فود لعفت ل عاف ناولثوئاولا تن
 طك تمن اع ثيعوواهتمهف ياا همنافتاو زج حي طولا لذ
 ملك طوسلا باوح اولاد تناه لعاف هلئاسم تلهس كنا

 كلذ ناهولا هيلع ماقيي يوج بولط مفعم ٍةلْيس وعوهواطيبا
 لئاثتلا :لوجب لسكلاو يول ارؤحلاو نشعا ىنعمب نعاق ل وكدزعلا
 ىملاسكو هلا نولسكو لسكو هن م فكل سك هيذروتفلاو ويملأ نع
 هن ولسأو هلك قد يتقكلسك بدلاوسكب يلاسكو ناكلا شلش
 لحملا ةؤللايف بابل مولكلا باب ىسوماّملا نمي هسا لاسكمو لوسكو
 ويخوشو ابلاغ لدإسمو لوصف دست مولكلا نم جزل عسا مدلطصولا يو

 يا فو ذح ل عطل لوعفم ا مولكلا ثاباذه يا نوؤحما دبع نع
 ةباتكلا اهتم ناممىلع ئلطي ةذللا يف مولكلاو هوجو مولكلا بابوا
 اموال ولا اهتمددللا مدلك عصملا يفد نيبام هنو بومكليا يا

 راشااممولصصولا قو ةراشر لاك نم جلع ولاد يا هسفنب ايفكم ناك
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 مدلكلا نا ينعم لاو هلا ماك كل ذو قا نوزحم اربع .وخلعمانك

 ١ مدع مضاحدإطم ! ٌمدلكل | اما لوسيا
 0 ظ ينفع ماك دانسإ هيف بكا )وم 7

 بوصتماعولطص او اذشبم مولكلاو طرشنو كصطنتو ديكوت شوحاحا
 مهدنكو وح بكد 'رشيعوهف ملومو عولطما ثا ضانلا طاقساب
 ملوتو بطة فم دانسا هز لودر ارشبملا وج ةلجلإد دب قلعت

 - «ةد افولاو ييكوتلاو ظفللا ايس ةعدرا نسديفدج ف نافل دنع
 ةدافولاو بكورءافطل يا نوؤحت نوصوم لزفص بلو لوقت هضولاو

 - ةفللا وهل زؤللا اما ىلع مائوهو لاثملا نءناذخود وضولاو

 مما صاخوا ع طال ماعوه لهو يرثاو مرطلا هانعسز حمم
 تاوولا اولا فولخ ورمل ضمد يلع عملا وصلا نم ناسلللا
 لوعفملا مسا دب دللاو هع جوط يا زد رلا يجرلا تلخفل نولي
 لعامل نوصلا نص ناسللا هحوطباه مشو ظوفلللا ىا

 مسالررمللا نيلمنلا خنيح ةيفف ةبيا ولا نول ضعب
 يلابمب عيخو ئبسازداسنلا هجرطب اهي يصصتقلا» لومفلملا
 ييشو ئئممب بضتلا د دئعلاو ةباتكلاو راسو اك النول

 0 كمل تدافا ناو مدلك مولطصولا ياهل لاقت ولف ويددلا لاودلا '

 - دوفللادب مخور يوخاولا دكه ضوهف بيك ئلا اما هاظفللا
 جلادانسا هيو ملوقب هلراش اكد/لاوهو جبز ماك ى داخساب حيز مولفل ئاطاد ؛كباعب حزم ماسقا هددلث وهو حيز و
 مدلك نعزاوتعولل ماسلا ةدافا كتلي دصقي ناب دم ةلاوه ليقف جضولا اماراسهنتو ا هماسل اوال يم هيلع نروكلسلا نيس
 ىلع ةلالدلل ظذللا نيبعتوممت ٍتزملا هضولاوش للضو هور عاملا
 ماقيؤعمئع راسل يهلاربعوا هيلع برعلا ”ةول ىف ىعملا

 م نيد



 صر ومولا لع متشسلَع مائل لوقو اهدلطصا امولكن كن ليدز
 ةبيايهلا نورا ىضمد يع لهتشس ترص ةنول لف ذل وهن ”ةىيرولا
 نكشملك نئبكوتؤايلأو مدلل او ئيفلاو لاو قلدلاو ناقلا نم
  ماموهو لوولا نسا دو لعذر هر يلعو ضاح هنو هو ماق

 مايقلا ةبسن هماهئول يفسر هيلعوب مح يالعوهو تانلل
 ةلدلد نا يلعانب يرملا هطولابوادوصقم يآ عطوموىجمل

 حضو نع تادوفللا ضد انغرل هيلقع ل بقد هيعضو تابكولما

 يعوق وسو يلع يهسمو ماو يدوس نووك نص نول ثوارك لي

 مدلكلا ن١ تفراذإو ةرووطلاب انعم وهف ئىمو عذاب لعاب
 ١هدس نكون جا نم هل جدول نا اف بيكوتلا نمديد حبو

كباهلراشادكو فورا: لاعفولاواهسولا شو
  هلو

 اهسلمم ترا لعقلاووسولاو 27 ١
 دل لش واغ اهتعومش هوازبجا 9

 مهنلا يلع نوطمم ىلا دو هيلع نولم هم لمثل اوكبعوسولا

 هواؤجاو ادتبم اهلميوراولا نعمّشو
 مالنعوح ةلهجاد وح

 هفوشمل مسالا مدقو اهلج نم اهلا طبارلاو هيلع ىلتعامو

 جدزف عاق حبر كلوعل هيلعو هب اموكحدانسالا يرطو دعوتوب
 هل طرا لعقلاب يتثر ذب مولح مماوشو عام هيلع موك
 هطاطخرل ىنرلاوخار حز لفك طفش هبإب هيلع مجاله نوكب دنع
ال مالكلانا لغا ىهيلعو ةبامولحت دع وتد مدهباوهتع

 بكوب 

 يفع هققحك كوب ال هناول اهتعورخي ركع ةئولشلا هذهئدرلا

 ال دليلا يلا راسو ةئدلثلا نمد جنز ماقول مفلاو عسرلا
 مالا نوب اىهنم )و ةللزك ىنملا دلو ذمتف لمفلا نم يات
 محع مياشفال لكشح هواؤجا اهشلمح لوقف كل ذر وقت اذا



 مدفن ازجا نم بك يا ةيهاليا نال اهنحدحاو مدعاذا هوم

 0 وفسر يثو ةرئاعاؤما اهناب باب نر اهنسؤ زج مارعزاب
 ناسنرلا نبوهشلا ةلؤنم ىف رات لففلاف اهسضارعناب ةيهاملا

 - ظطااهنارا ناويجلا مدع همدع نممزلب ولو افوعازجرلا نموهو
 يندم لعل وام سالاو اهيلع ئوثمملا بيلاوتلا مدر ابتتعاب
 ييوكامصو ةنيزرلا دحول هئينجب ضرعتبب ناوع نم هسفن يق
 لبمقلاو لعافلا وس اك ةضراع نامزلا لعاىسولا ضم ٌةل الدو

 ةثولشلا ةنمزرلا مول ةنينبب ىومتو هسفن ىف قدم لعل وام
 يندم ولع ل وام ىفرحلاو قو موو مال هينا تامدلعلا لصد
 هررغُل ةعضيلع يداوفولا هأنعم لع هنلالد تققوت ناب هوي
 دوه قوتي ئم,هيلع لولرلبا' حسب الاذ ٌةومبلا متروس كوك
 اوس انلثم كيت علياعوضوم ناكام نرحلاب داما ةوصبلل اهضيلع
 ا لاففدلابو اولا انفورحلاعسولا لع لوخدلاب اكن ناك
 فامملا فبرجوهشو لبو لهو ام هشيب افوتسموا ىزجلا
 اااه نارك كب بو ضو قابلا تزرع ناسا
 ةوسشسم وللا اؤجولا هذه مولكلا ازرجا نم ى سلف دز نم
 ىجمراميلا م نىقتفاهماستا اهنول اهبلع ةرلكلا ئالطا ىف

 >2 20 مموقبهلراسشادوو ضمت صاهفمب .-
 بابرمب نموسلاب نومي عسولاف

 ثلج اجلا فروعداولاد ١
 نول لعنلا نع هيي هزم طححاو لتامر ا مسولا تامدلح موك
 لسولايف اف فلوخرلا ئحلت ةردإز نكس نود نولي نيونشلاد
 ادلوقو ىنجنودانلو عن حيل ونيل افئرواطخ هدرافتو

 نيبونْكب تسولف هلام ءكرعتللا نعذاوتحدلل لاما ىني نكأس ٍ
 هوكد وع نم ينل وشي يزؤلاوهو نفسيم تع كورلا نودلاك 1

 اهناف



 ىح لخدووخولل ةقمحول تسيل كلذ هموريلاصا اكرم اهناف
 صلختلل راع مير نول لضافلا حدب تروم ئمددز نيوكت

 ةفيفخلا يكونلا نو: نعزاوتمولل حيلؤدويفل لوو نباصا
 . ضالا يفدكأس تناكثاو اهنول اهفسخلوغ يندب ةئمتاولا
 تسيل ]منلاجكوتل اهتىجاهئارلا افكوواطشرل النفل ةتباث
 كطباضلا تح ةلغارلا عسولإب تلا هءاستاو ىبوشب

 ةيدوملبا امسولل قموللاوهو ئلمهت نير هدرا يداسلا
 مالا فخإع لوادلل نيت بم انو قلاب ,يل ادعم فوصنللا ظ

 . لمفلارار يفي قرا ةيشسي ل ثييحب ةيهسالا باب خر دلمتو
 فصول اوهرونث نايونمتو لهرو حيزوخ نوصلا ثم هنهنج
 اهو اهتفرعم ئوب قرف يلشتل الع ملول لل ةينربللا امسولل
 . "د :فرعم ناك اهينم نونب لامو ءوكذ ناك هند نوفاىف

 هدوج انيعم هي تدرا اذا يدوسسك يون ةمويغلا اىسإلا
 منول مولا اذهب ىعس اما رمؤيشس مب تدرا ناو نئونسلا نم
 ب نعانوكسمب ثدرا |ذا صك اعاعس لاعفولا امساىملتو
 ٌىماللاوشو :لباقملا نونو متنونالاو هندونت تكن وعم

 ههتوشو ملصا يق نونلا :لب اتمني تارا كياتلاو نلدلاب هدب
 أك اضوعذال ىشولل اكضوعلا نيونتو ياست )اسااوكامملا
 ام موقلملا عورلا تفل اذا يا خينبح ناو خف هيلا فاضت
 ملل اكو موعلحلا تفلب 1١١ للولط لوم وهو ملص اس ميلع لدين
 ماسرلا هزهارعامدزفوزعملا ايلا نعاضوحرش اوعوراوجب
 منال دس نئونشلا ظانلا ئولطاو مسولاباصمخ ىسيلف عيدررلا ٠

 ةمهئاوافلا مسالم لوقو ديفا مدخ د نخاهسلا نرصشي '



 مثولْملا مايستالا نصلك ةهفرتم تدرا اذا فارق م طر بارع
 فا يرذلارهملل لاو ةىجمفلااذلا ىوشونلا سرا
 هقرلطاولاب لوم ةيزناشلا :ىدلهلا وذو هوكذ مدقتملا مسالا

 فلل نبا لاق ىسولاب مميت د لم )اكربفرعملا لواتني "ا
 فياامعاشملا لوم ليلدب عراضملا يلعارايتخا اهلوخدز روع 8

 اسوا تمد لع :لخادلا ةدي زاك ثيل هسسوكح خلا ب 0 ل
 المفر اصئامخ نم وهف يم اهفنس دل اماو يذل اكرلوضوللا
 كتلمئ له نعم اولا دورا ناو لعب ذامىلع

 ةرلكلا نول موللاو نلولا مدوجأ نبا لوق نم يلو ١لاب هويصتو
 ئيلا لوعنو لف نيو ندكاهاىسميوبع ئنركيلع تنداكاذا
 مسولإب و بع دملو ىنوحوع شاك ذاو نونلاو لبا الد نونلاو
 لوم :نلاثلا م دولملاوذو مدللاوابلا لوقت ممزاور جلا ابك
 لوما لعوهو ؛بؤوك ةرابع ضفنلاو جبرصب ةرايع هد جلاد
 بائاموةوسكلا ص ولع صوصخخت و ريق يونشم باعولا ناب
 ره سرلاوخا ئردمم ءاوهاظؤب١ ىضفل منا قعو اهنع
 ىلع ل معو ضغلاب سولا صحا امها اهنع ب اذاصو ءرسكلا
 مسدلانعولا ونيدلو عملا يف هنعو نمت صوهحم لك نزل ميلع
 هد تررموخ دا اويدضتو فل مسالاولا ىغفنعرلف
 ىلا فووجيو الوعد عمداولا :مدلمللرأشساوداوهو ىيفلاو
 لشس :ىيرصلا امسولا اهوجل كلذب تيمسواهسنكبى ١
 بيىنيا تمم نا نم ىك خي :لوولبااىسولاد جدزب تروم
 اره دمذوافوح جاذيلا ىف ناك ث او تممثا ناف كمايش

 فووحيوستنو نذكر دمملاباىهليوانل ما قيقا ظ
 اهلوطرد غللذ يلع دوب ولو اصسدلل لامفدلا امم اه لانساولا ظ ظ

 يعوايسلا مث لوف يو هبحام مانب يفيلاصو لوني لعفلا يع ظ



 يف هيدقت رقم سارع ملخاد قيقكلاىفاهنووريملا ىبب
 هويعلاىيب هيف لوفموعايع اذنلا ثد هبحاص مانيب لولا
 نا اوهفوملا ترماغناو تالا هذهو
 فل عولو دق اماقمئ ءاضيرلا مب دصق بانطا هدهد اهركؤذ
 2 بومحو واول ماهدول ل زا ناكواب ضبا عاهمعب تامدلفلا

 دم تامولعلا هذه نإبرافشدلل مابك ب احو ركام لاهتجا
 وملاك ماج ول حدو نيوثسلا وتفتلاكاضعب اهضعب هما

 مهن كب روكؤملا نلتعلاراهما ال دز ردوظن هضو نيروشلا
 بسكب يكوملاللع تامدلعلا ممماركؤي مودب قراصوه
 دحوداملع وهلا قوش يوشلا مد ااا

 ظ ميكرمفلا تامولعيلاراسارل كي لاوشورل دان
 فوسوارتو | ئيسلاب لمئلاد

 ئيسلاف فوسو حمو ئبسلاداثولت لهفلا ناد م
 رافلالعلخدت دكر راض لع لومدلاب ناصمخت وسو

 مدوم مافنلا ةرور طل فوسرو ئبسلا ئبل صف ىضاملاو
 هريدعت لا ئيسلاب ملوم هب قلع نوزك هوبخا دك لمفلاد ظ
 ىندلاورتلع نطع نوسسو ا ئيسلا لع نطعد توا نوعي
 لدفلاد نورحلاو اىسرلا نم هجغ نعزاتمب عراضملا لمفلا نا
 اهفسلا لوقيسوئ فوسو ئيسلا لوبقبومولاو ىض اذا
 ناكراقم نوردن يطمدو لوئعيف كبر كيطمت ف وسما ووو
 ىسيفتتلا لعل دت نئيسلاواهيزع وسو ئيسلا لوحرل
 لبكتسلا ىف لمفلا وخان ىيئسلار نيوسلا لع نوسو
 قالطرلارنك ةدامللا درو ا دمو رذم سرا نيرستلاو بلت
 3 بيوهتللو نوندوملا نادت خ ىضاملا يف ينؤيقكلل
 تافاذاجنز م وقنا د وع هيولل توات ءرافللاؤ و يولصتلاث ماك



 : ليل نايضوضو ليلملادابموتممايك
 | وع لعفلا وع 0,

 ىتوغ نة ١ ١" ايلا دوب ندر بو اىدصت ف.

 ليلَص هللا تامولعمىلا ةيبشلاب ميلع تا را ِ

 ءلاسا قالب صن رذلاسلا تين لانو /ن دل
 فعذا وتحول بئداسلاانل وهم ننكظ ثعاق رك جا لضردو

 ملرجو ةهياقوخامسالاب ىقع اهناذ باغولا كوب كوتا
 انلوكو هوم الفا ىسرلا د تمكو ثيبرك ورا ف :دوكتوانبلا

 . تلات مال اكو ىملكو ا قف ضرداعل 000 ملاصا
 اهكارامتخا صملا اهكزنو ئيمياطانين ا اعلا زبرزملا ةاوعا
 فون لو حرلطلاٍلعرنلول ديدورمولا لمت مولع كررت
 برضلا لط فعلا دوه ندوضا,رق لوفد بوض اوخ حكما
 لهفلاو مسرلا تامولع نماشس لكلا قت ) ناف نول المر
 متون مق نلاراشاا ميلاد وللا يهش ا هشويخو روث لي

 3 يخرومولا كلت نش افوحتتدرا ناو

 افوعو مزجت ئطشسلا هلم ل عاذو مف تدراد وفم نا
 فوزخ اركب ومى خرلوئو باو هل ادادلاو مب وهم
 .. فرعا نامل او يلب ىلمثسرومولا كلت نو لخوهف كا
 00 تانولا اطر :ء

 ةيلعثو مرمسا ليج
  تاؤملا ااعرتك نول يفر الاب قدومتلا باب نموهف
 لاف باكرا نإببؤ عرس اوجاو مولا ةقيشحنم عرفامو
 5 " تان كيباوكالا ياي 2

 ماذا يرائقلا نرل بتللا ثبوب يرشضم الا ةدلاراجلاق
 علمت اذاوفاسملا/ذل ثعباو دعست ناكوخاي عرس اباب

 لصاريهننا روس ناوقلا ناكأ خلو ونخا يءوشسو انيسوف

 بأب

 ادالزكو اهنملاط, نامل ١ لفض هز



 بإب .رامذافلات يل اهلمصاموكفناو واولا تلو اوك بود ناب

 لمفلا ين رهلوقو بدوي لع هرفصنر اوبال هعمل يلدب
 نكوحوشهواهلصال :ىلكلا نا دوبوفممل ا

 باباوقارب قس هين و كر نابازشى وؤذح اركب ف

 ةفللا ف باكولاو يلا نأتصم باعولاو ناضموهو باركولا
 هنيب عم هريىضق اع لجولا برعا لاقي نايبلا اهم نافمؤل
 فعلا توفت اذاويدبلا ةرعم تبعا لاي وبينما لك
 برئالاوهو ىرارلا لاق ظفلوض لذ ئلوت لع مو قلك
 ٍئاعلاِلع مولع لمجلوإلا هفر مجدرا مماسق مهل باوملل
 مناي نرهدو ةردعلر ا ةرهالاراث لا «نئاعللا طع تامدلدلاو
 ظ 0 ردهم واوهاظؤما
 يأ عجدابوشو ىونهموه لضر ئينونلا ننلاهلا افلا
 ا رحل وع جالا 5

 نيو ارولاويبفت باعولا باب 900
 3 قىذدعب نم ااهفو ايلفسع/ءاااش

 بالا لوقو تزولا مماقتس دلو اديك بابلا ظفلداعا
 م لاحؤللا عما نسر يلا قاطو طاوؤلاو هوبخو بقت اوم

 لعفلاو مسرلا نملك ا لع يذر د نم ياملوصو لاو خاوولا
 ركبوا ماضيرلا حمل يضلل م امطار باعرلا لوو ئرهظاو
 وهن وعمي ويشن ملودو ىداوبلا داكن هتف اما ةزمهلا
 لم ىيفنلاو ويفسلا,ل بسانللاو دلكلل قصو باعلان ال
 ننال يشكل لباس ىضو مب لصاحل ا ىف ردمصللا ىلطاف رغشلل

 رفض, هدر رك طسولاو لولا يفوِنملا ميخوعاوولل
 قالا نوال ياء ضلال ةرسكلا نم لاولا توفت

 :يعيجاف ”دهاوب ئداصلا ىتجئاوحادالابدالياومبائاب ىسلف ٠



 ايلا وسوم الاو رفا هشبل يا مسا نسلوفوةغالا
 ىفلاو جبزا جوت اوبدعل دافي يابد لاو تناراشإلاو

 ىما لادلا ناف د و حمس اىكحرا ةقيعج غاوولابداإلاو

 مراهماقملارلا كلن ثمن ١ فد زخم اب قيقحلا هوخاو اىتح

 وصهزا ئيدونلا نم لاخ ءراطم يا لمفورنووواهص بز عدلا

 طوس نا هون الت يذ دود نم نا لوو بارغدلا مللعديب يذلا
 مِن لمع احوشو لماع رعب هيي نا لوفلاو مسدلا نصلك ب رجا
 نيضنقلا :يلوعفللاو ٌةيلع افلاكباءولل ىطمقللا عملا
 فطعو لعفلاب رلصخع ا ىهن اف ل حي بوعي ىصنلاو هفولل
 ينعلماولا مدشت ىسلاو بصنلا جيو هضزلا دن يف لخاوزوهف

 نراقب مو حيفذ كاراوخت مثع خاب وذا طوس لومعملا
 نانراقماىهئاف عرامللا ف دك او ارب ولاك ابونتم ناكاذا
 اقباسويلر كلاوارتبملا ل عاقراس ىسبل اجتب ولا 3 لومعملل

 ثاقا بلاغلا ىار وظانلا لملف اهل نابعاصملب هراضملا لع
 قوفالد لومعملا لغسل مدس لماع ويه ثييبح نوم !ماعلا

 حيز كلوملو جنراهر حقللاو مب ظونلل ا ئب لعاعلا
 عبرا اهرعو باءرلا اسما لاراش واجن م لاق نّه

 ظ ملوعب

 م امو فورواوخؤ بمئلاو هفواف .

 ١ ليؤتحاف مسولاوعوجلاب صنخي 5

 همر ا عانالافلمفلل زوجلاو 28.
 5 للطن د5 باءاىنميلىوسو 20

 /لجدراج فور حلا وع هيلع قطع ص نلا وا حّسص هذ) ائرلوع

 داضب ومن صتخي مذ انامو بعاد قلوبا ناشمو
 ءيسول اوي, قلتم الحلا بانا نع هل مون
 ليسلاب يراولا لفشحا لاب لت لف شحاف ميلا نافمو قعاف

 ان



 لناح ضو مله اشك ل ذحمللاو نيزت لفحكو ةيشاع عاج
 هيدا اضدلانوتر تسل مفلتهزجلاد ىومأقا نزولا
 1 | طرب ناك ن اونا نم صف ان ضاملعف ىيلو كالذك
 باع امرهم و خ بش لح روج وجو يهل ولا ضندو
 ةبسشلاب باعدلا نا ىنفللاو له طن دلفوخوءاهسسا
 اسولا نوب ناكوسشسم ناىسسو ماس مدر ١ لعفلاو عسولا ىلا
 امهنسو سلك محب ناسك ينل او هذولا ار لاف لاو
 بود اىهمع ودرلا لاثمت لاف الإ مزج دامس داموا لستم
 نعمر دل ةيفلاب عوفر بوطو (رانم لمن بوصف جد
 + ةهطلاب وفرم مساوهر لعاذ درر مزاهلاو بعانلا
 - ثارحل يف نوح لا حبز برطا ئلاىهسف بصنلا لاثمو
 ثادعب شمول لابقسساو ملففلل بعدد بوضلاوهو مراّصللا
 بوم ةراضم لمف برطاو لابقسس الاو لادا وشحن ناك"
 بنل الخد ىف ْىفلاب بوصثموضو مب لوهفع ا يرو ئلب
 ىبلاب مولا صاصمخ ا لاشمو ا حدزوهو عمالاو برطاوهو لهنا
 0 | زجلاب لمفلا صاهسم ا لاو جدز
 < ةضلا مدع صصخب دقت يونعم باعاإلا نا نم هظانلا
 وهردتمواوهاظؤد ١ لظمل ناوعو قابلا ازكو اهتعبانامو
 يلوا ماسقدلاب مروا هزش 0 801
 أاسئدلا يدك انو ؟اونرلا تناك ناو ءاوفدلايوسعملا نم
 زاذلاب نقسم نيل خا اقياموو :ولشل لا عهدا
 بيل نونل ادواولاو نا لاو ةرضلا لع هولا قوزط1 نا يخي دلو
 عش باول ناىيعازه رت اهمداقجحس لذالك

 ظ ُ ميعذالاكْسا دف طانلاميلا بهذا يونعسمناىلعاما ب ٠
 لدار ةىضلا ملوق نان ىرم خل اورقملا ىلع تامدلغ اهنا -



 قطنملا ونلا ةدارا يصد المنا يلعل دب رف نونلادواولاو
 يره قت ام تيل زا قطنفبل لغد ىلع تسيل ذا
 1 ا يزال هيمو نيام ياو هيا

 يلعدحاوو بصنلاو بنوا اشر كاوتش ولا هبحو لع نانشا
 ديو دع أوت ا رياوهىم امنا ادي
 ل :انلاراشا 2

 3 ظ عل حقو
 8 صج لفل ىسحل 16 3

 سلا بصتنو قروصم فرح تا امم :قيفحللدف
 مسولا هنري صم اف صام زعف ىسب) 1ىّيفلاي بوصند اهمسا
 رؤج مد طين ليغ قرووجنرراج دلربلا بصعبو
 اضم ا صقان ضاملمفىسيلو ةضلاب وتر ثوبا همس
 لصتمرجو بصالح مدقم سيل بحرورجدداجنمفل
 مي لمس ل ماعوج اعضلل ىسبل ىافرلا ناضموخوم اههيهسا

 ىدتخاور و ىملاب لاصمدلاراجلا باّسَوا ةقشساك ةفصوو

 2 ا
 : جيا ةفخ جلاب عذلا 1 او اممسمب مل 0

 ميف ئفشملا يدحا لاغأ مدعل 0

 لدا لم اا يلا بسنلاو نامؤلاو ثردملا 2
 هنن وتو وم لك ندلو ئيلست اتجا نئموفن بوعلأ تدر

 مسدلا ولا نم ضوهل اكمل يق زجاو تخوذ ءال لمفلاو ينعم اف
 مخبلا لعفلا قحدال لماع ن دوم ملداشمملا مست اص ثيح
 ويت بإعالا نا ظانلاوكذاطو قاضمو اوج نوح ناموس

 هضنخلا ىاون اع نامرلعملا عاتب ايف اوما ناوورحاودلا
 ا



 م دل امو ةدداقلل م

 باكئدلا تاملعب اي 3
 مقل رولا بع الاماسق ؛تامولع :قوهم باهازه ىا

 فاض تامرلعو ناضموشو نوزخارتيطوخ بايت اهوذ
 تانأم الاىفمب تامولملاو تاركا لا نام تول ملا

 رىاعلاو ريصلا ب اصنخرلا قيوطبع و
 فزمر نوكسو نونملاوايلاو وأولاد نلالا فور ح هدرداو ةرسسكْلاو
 تافاهمئاوم هدف دا ايوشع معبرا طممسلا قدر طلعو

 انآ بمنلل ةرانو ىشللا فاك ةران وثولل مولع وكت لشم نزلا .
 نلدلادراولاو وضل هنا يرانا واف هسا امس لا
  ةميانزفابلا هتِللْشلاوئيلص ١ ةرضلا كو اهبس ىو كنون
 اوابلاو قلولاو ىلا تامل ىسمحنيل بدلا واهتعا
 1 مميرالا هيلع :ىتفلا يد لود نروثلا قدطو
 لودلا مىتفلارايلاو 1 ةرسكلا ناوولغ ثدلترل فن ضفح او اهنع

 م( ناتف رلعرل م ١و او اهنع نابي ان نانسولاوديلصا 0
 0 و ان ئذحلا ميلصان او لوالا نؤحلاو نوكسملا
 4 م محبو .ااهبلاراشساو ْ
 ديا هنوف ”هليصفم تبامتعوالا 31
 + 1 نام ب ةسشل نظل لوت يؤمر ا هفولاف : + هداج
 اهشلاث 5 نام دس يضحلاو 0

 3 ىفت نامت اع هلو تولت غفخ 3
 رزمارشبب تامولعريللا ناضم عت ورؤمويخرورجيد راجل

 نايرلفف!ناضم نزح عوو اوشبم 2و اف مل عن :لمفم
 ارنب صنلاو لو ىلا ناّصم ”وهوربلا قاضللا مافم رق اوذرلا

 ضف ارتب هلا يلا ناضمو هريخ نام لع سك ككل

 باعوا



 راج موجلاو ثولت مت امولع أ ن فو دارك سوخ نلت هويح

 منول ولولاب عوف وعر فوم ا ىشم نان ورع 01
 ةرلاتامرلخ ناىنفملاو نات د مفص ى لذ

 .٠ تواولاو ضل فدو نضال راسو 0 ثعيح نوم
 ةضلالامافاهبش وقت مولا ان نونلاو نلالاو

 امرها ضاوم هدرا ولا رم هر دقمو ا ةرهاظ ن
 طا 1
 ل ناوي اسد نمد اماما
 ياربسكتلا مج انلادقفلاوروقلاو ديزاج ةىاجتلع
 لا يعل دابوو ليزا اذه ميلع لطي ىاوبغتلا
 اودتوا الفل يلا ل مك ملاح نع هدوفض ميفؤفتو ئيشانم
 . نعفنو مر 0 لعشويينواصقنوا ةدايزبلولعاوؤل
 يراساو لابحر مذهونع مذ هدلطل ايوا لكش يفت صافن ا

 وح لدلعاوؤب مومو ناهغر 78 ناونصو لسرو الفرو
 ع ”مناذ نووضاف
 نقَفح همجرهو افذللا اذه ميلع مام قاولاسلا
 مت ما تادت هذه نديم نون

 0 ا
 واولا اماو نونلأب هل 00
 ٠ ىيضوت زر ىملا نع منا نت ومال يولع هر نقص و ةرهاظ نكشف

 . لداموشو افذلل اذه ميلكو مب امى١)لا اركذملا همتاورلا
 . وظن ةدياذ نون هيايواواذ ةدابزب يا نيؤعلا لع

0 
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 اهلي ام نعاهل اصغن او زئلكلاا ماهتيلعزءل زل دلو ووفملا
 داونالا جوت فدو ما ئنبب تروموت يفمقاضالا هون وتدلوا
 ثور قاوك ) اسلاوكذليا «لامم نبدتهم لاب نروم يف

 ةرملا نع مب اين واولا فنر مدولعو عومرم لعاف نو جدلا

 كوبا يو متسلا اىسرلا فانا عضوملاو )اس خم ومتمنرل
 . وزعان كوباذ لاماوذو رونو كوثر كوضو ءزوظاو
 اىسدلا نمرن ال رضلا نعمباين اولا هفر ةمالكو عوفر
 نولطعم غومهاو ميلا ناضم ئاكلاو ناضم اوباو دكسلا
 ةيملا نع باين واولا مند ةمدلعو ٌعوفوموه»و كوبا لع
 به نم اوهواولاب :ىوفرم اهندولو قابلا ذكواننمبا
 - وه فوغ ميواملاوهو ميوبيس به دموروهشم ا
 بمنلا ف لاقي اًوكوواولالع ةردقم مرتب معوفوم اها

 كا يع قادم ا را رعب
 باول ئحصالا ناكنإو نورولاب ُريمسلا اىسرلا وؤه تدكا
 1 ىسفنلا طول د وكيل ناكلاب نوكي نادوفللا

 ] اذ افمثسوسفنلارفنت ليل نورجلاب هيام نتْلا باءالع
 ْ  مكدوقنت | تادرفللا ضب يف نوفا بعل تقلا
 ) ناف ىنّتلباباههبّسسل كل خباىسولا هزه تعضاو اهوع

 اماوئابلا ذكو اخا مزؤلتسمب 1 لكؤانبا مزلتسبمي با لك
 رهاو بكرم يف :ىملا نعّزباش وفول مول نوف قلالا

 لدابوشو افذللا | ؤه,يلعنللتب اموازغص اختل ياوشو
 00 ةردزم نؤن ايوا نون ىلا ةدايزب طقف ئش ىلع
 ظ ةنافولا »وت فدل ليقو اه حعبام نعاهل امتار زهىلاكلا ] ماي فع مال دلل درفملا يف نيرا باقم يف نونل اكلت

 0 نرل وذ اوك يف داوفالاو ىسدكو ىسوم نولبلخ اجوح



 ىلا نعم اين هذول 0
 ١ ىو مينسومبب لصمااذا هرادمللا لهكلا

 ] 0 ل راو الاب. ابأ تيب ناك
 ]7777+ نوحومدو نودرطنو نابوطتو ناب ضن وعاد ليال حتسم
 نلانماهلبمامو نونلا تبوسشب :عوقوم ا هيلكذ ئيبرطنو
 - ةرهاظ نوكثو رىتفلا تامول ع ىسحن مدلل و لعافايداواووا
 ومع درطللاعسولا لورلا بض اوم مذ دل ف صنلل مدولع ةردقمو
 لامر تاروغرستكتلا ومب نانلا موهلار يدلادا بز تمار
 بشن هوحاب لمني 4 يذلا ةراضملا زمفلا ثلاذلا راس الاو

 روعي نلوع مرطاخ تنوع ضوا 0
 عرهاظ نوكتف نلالا اماو وكن يس نو نبذ يدر فو
 رو نهار وصوم :ىفلا نع مدان بدشلل ميدلغ ةردقمو
 كاعاو كابا تيار اهركذ مدشمللا زتسملا اىسولا
 ميرمسي لعق طعامو هلاباف لاماذو ةلانظو كافو كامو
 وي ابا تباروحو رىتذلا نع مباين نلولا اههبصن مدولعو
 اماو ئنكأسلا اًئتِلال ف زهر دوم لاب بوصنم اباذ
 تار وخ لاسلا كنوملا مبيت بصنلل ةدولع نولتف ةرسللا
 يملا ئيدضومو بمنلل ميالع نوكتضايلا اماو ثارشهلا
 ىلا مع اف اثلاو نونلاوسكو لالا ٌيفب نيديزلا تداروحت
 لاولارسلب ئيودزلا ثياروخ ههاظ ايهناسب مدهتولاسلا
 ثوثلا ىزحامار موهلا اص تيار ةردّصمو نونلا كفو
 اهركذ مدشملا لاهف ل اوهو هاو هموت ىف بصدلل :ىولع نوكيف
 فلا مم لصتا هراضمإ ف لكوشو نوشلا نوب اهمذر ىلا
 لها ئوراعغب ناوخ ىنالا انوا رعارجلاو اووا ئشدلا
 اهضن م ولكو ءيوملم ىؤهيف ىلعطت نثداولمفت نلواولعفب نلو

 نا



 ضفعلو لعافإب اواووا ىلا نب 75000

 هضاوم نوت نوكتو لصالا يظر و يلودلا تامدلع دل
 دم مع دكو نرمنللا دوعملا دلا لوولا ةردشمو ره

 نيون دضدذ للا بشي ذا ذوعن نوقف ”ددوغملا
 ويلا :اياثل ا ند قد وتو بز تروح نبل
 املا 0 راب ثروت م, ىومدلبا
 17و هج دما وح دّمدو لا ثوم
 ممدلع نوكترابلا من اشلا مى دلهلاو هاغدالإب اهض
 اسال ل لرلا مقرلث ضاوميف ؟ ةردقمو ةرهاظو ١نعدب اين

 ايلااهوج مدرلعو رول اي لام ١
 امورمفاطم هو قبس ام روهشلا لع ةرسلا نع مبان
 ةدوطم نأ قررا باهن اغا طوغس ,لاناضماهدعب
 الد الأ تا لاب تدعا ؛)وابا اج وسكت لجو تناكوا دل 9 تر وز اجو ةانشم تنالولف تلباار_ريقل ءفاشم 5 نإو ةدلمندو د ناو

 اضل : !اهرغ هرهالفلا تامر بانا تبيوا ةرقصم تناك ْ

 ميزتالكتملا ايل :ناتضم تناكزاو لا هاو با ابحر قدا تاكرلابتيدرعا ركض ابل ين اضمويغ تناكولو للا كاد
 دوشلا خال نول جلا اد يل امون ةررقملا دايز
 نوئلاوسأو لاولا كنب ني ددؤلاب ن تروم وبي ها ىلا نوكت
 0 1 1- 8 نول اد)اسملا 0

 د رزوو نس 0 فولاولا 0
 هرتلازاعب ترو ر كد اهددتاك موئفل ا اهلبت امر
 5 داعش ةفوملا املابر يام
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 مر وقمو رهان نولكو :ىيفلا مشلاشلا 7 مىدلعلاو ميلا اص مفاضاب
 يذلا مولارشو دمار ضرع 20 ئعمب ان ىو مدالع
 ايارحا جوت ئترعرذ ئتلع دوجوب لفشل مباشمام وهو ىومساإل

 د

 0 - يا

6 
 0 هك ضع كا ْ

 قع

 ارردصمللا ©
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 ظ هللذو لع مامم 2 ةرهاووا فلا لاير الاد انهالا يلا

 لطءافلا نوكي دلو لعافلل هبجايسحا يف هادعمق ريع لمضلا ف نا
 مقاقتش اجو مظففل يف يعوض ميلا مانعا عرف هان اوامساولا

 ١ ضراذانمنم قششللا قس دما
 فدا لذ نعفلا بش اىقف ءانعمو رظفلو ناسخ مسا

 فريرتسل اوه يذلا نرصلا نم وني مناف ئرتسعون مانو وقت
 |ىهنمال ص اصتمخر) ناونحا نيرزسلاو ةرسكلا ندلر فلاب كو
 مهنتي لاو هبل تمنت عت امس

 ون نوهطسب
 لمكحت نصولاف مخي دز ابك) 6 لاعب ثناالداعزوومجا
 ٍيوتلادشين انلاو لدعلاو لمفلا نزور هولا وتم هفص »هو
 ميفصولاد_ىيلاو نونلاو نلالا ةدايزر يئوملا بيكوملاو ةيملعلاب
 تاكام هداج ردع يبا قفسامىا .,ي يهتم مفيص اما

 فلا دعب تاكا لد اقم عا تزوىلع
 مناف لاغلاق كيوكأس اهطسوا شولثوا نافوعو يسكت

 ” يللا اوديف يامن اكأوس اه ردحو قوملا م نم وسم
 دانا ولا كلذكو فشلا لاثلا ناك اهريفدوالوولا لالا 31

 ىداهائامو وثلياب فكس ارعضو ىلب حوت < هدودصو هروصقم

 ةيلقفل ةرحاوو ّمي يتهم ةرهاو ناتشاولا منم نمي د ئيتلملا

 ] لفلان زووشر اضادعامو ةيفصولاو ميلا عد اهم يونعم اف
 ] ا نونلاو لولا ةدابذو يرؤملا يمكوعلاو ثينانلاو لدعلاد
 1 اندرو داب تروم و تسلا هونت :يىادلاد :يظفل اهلك

_ 



 اهوجتمدلعر رزقي لعؤطعاسو راف غانا ونامخ كطسو
 او ريرلعلل :ىفرصنص يغاوسا اهنرل ةرسكلا نعي اين رىيفلا
 00 يي و يك وردات ديس
 قطعامورمح اف ابرد ثولثر نلس ور خاب روم وع لدهلاو
 مييفصولا نم اهوا وكلا نع باين يىيذلاب ةرورجيميلع
 اهمثخلكلا طسسو دلامجا نرصلا ناومل صفت ازهاهرعغو
 .... اهادحاناتمولعو يلو مال اازهب ئييالولوط دعس

 مدل ) رخرخرلا اهب 2 توطسد اور عاضملا نوكيراري مترا اظفل
 فزد قانلار موزجي ل يف لص ولا وضو لعزل برم لو دلو
 وهو باش اموايلا واولاد ئلذلا لعلا قصفذصز
 . ىيضومؤ مزيل مىولع زحل نوكرو نوكسلا نع مباين نونا
 ةدالعو مورغد مزاج شع لؤوو لوزفد )و شع يغؤصا رو ثار يذلا © اوعالا لششملا عداضملا لمفلافلودا

 نوكسلا نعي اين راولا قرعروزجتورلعو ووزحر مزاجْؤفد)و
 تادوؤرمالا كلن مزايلا مؤجاهاد ةرسكلاوابلا نذعم مزج ةصولعو موزيو زلجورب نكد اهبل يلداهلبق :ضلاد
 74 لاعلان ا لما اهفذحت لماعلا اهياعاطلسش اهفمزتل نائولل ةهباشس ىنوعولا ءللنو دس وسحب يع نرعإلا كلنلع
 وكن )و اموهنر وع نونلا ترش اهعفر يلوا قاتلا ترا دلاوعرلا دعرربو وثولا مدولع فذ مزال نا نم ئلوملا دع يرابلاوهو ميزل مزاجملا نعربفوزجي هد :لفلا ل اذِع ةردقملا لولا نذك دئوزج اها لتر ندلا ىوت ن'زنألارهلاذا زكلضف نوبلا يففدام اذا زهسمااودلاك
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 ممولعر موج عزاجاموقيؤف يوتا اوموقنإ و اوموقبإو
 دامولب قلع اماخه ال ذكد عاق نلالاو نو ١قزحر مارح
 دقت اهدا هيا ىو اةرظتلاو لامعا باعدلا اسما
 هقكوملاهللاورليصقل فوه لقا يشب قوبل من

 2 ١ىسولا تداغؤفو تيد اب
 نون رعرمتب برمندا بابا ذه ار زك (ددابمويغ باي
 ظ اهسالاو ف 0 4 3

 ١ 0 نصوب ديم ّ
 يعج هنيسو ميلا قاضصمد نان ادشيم,مياوباز لوا هتيم قولا

 «باوبا نماهلا طئاراار ل لودلا نعوم ءوبخووفو اذا
 ريقلاب عوتوم ءراطم مذ وهو ىسيفنتلل وسلا هيد يستسس
 2 1 دا مف لورلا نئيلوعفل يدعسو هر
 تسلل ءافلا بيانو لعاف مسا ىبل اايئبملا لمفلا نمولكت هلو
 ينسب ىلهسرو يو راجيلع نا لوهفم بمن لح مرض
 رورج راجل وقملا قصولل تعن وخر ورجيو راج قصوب
 ليما نرلاءام لكل دقع م دامجا اهركأد ظانلاو يلد ىلعتم
 دقو دحاو عزم وجو لعرض و ىسفنلا ىف وهم ل لامدتادعب
 . ,لوقب لعافئاوهو ااودلواَشسا ..

 ب كلعاؤل ؟؟تشماب

 منا ىلع بوهنموا قوذج اح شبت ذا لع عوفر اما 35
 0ك ميلا اضم لعافلاو هويظن قساكف زددح مف لوقفم
 5 لاقف ماوجؤمعبب مهسرو ةوسكلاب 3



 1 0 اني
 ف د دك لعب رورجدراجامقل ذود هوم ملا ست لعافلا
 رييشلاو فص رموش ءلمجو لمفل حدس وورش دفن عللي عفش
 انحادوب زا اصقف ولو وو لعافد لفك ند ذايصوس لالا راع

 ملأ نمفد وعنا مل اوقثلزعلا بحاص فمي نا خفلا

 رهاظ,ديفرام و وكدا لمفل حتسم اًملوقد و وامن ولد ارح توكيل

 2/للورل قمل ذاممدّشن يذلا لوغلل ماوه لعاضلا نا نمرظنلا
 ناكاذاام ازاوتها اصئان 0 لقت دا لمف قبر طلع ودمت
 ةثورلوا ضب” ل هفدو ا ووخا ليتعاموسلز ولدا مب ع اذ :قدط لع
 ظ نارها لاف عاف بيان | هدهد روكزملا هس لاذ موخا لبكام
 ملوسا هدعب عوفولماو صقانوفام لم ناكتام ان حبز ناكذغنم

 ايعوهو لام إال ذا حببعتلا نعول ]فانا قاس
 0 رق ناسك م اق مكلذا وس مناف حدز
 كلذ ذكويسللا همجو كلذك يمر سنومدوكذم دوفمر هاظلا
 نارن)اررتهو دراج اهلا ءَيناك ماسقولاف زل ذك زم دلس كو

 لمف ديالا نارنهلاو نو ددؤلاودونهلاو دونؤلاد ثار
 حتي ةملاو وضد 5 ”هذمدام :ىصلأب ةركروهد لاند

 ثاونسهلاو ناردزلا ىف قلولإبو دارنا دوه دونؤاو
 ملماهد ل هد ئىسست لع صور نتم ف اثللاو نوريدؤلا واولاد
 يدا لتذو رابسخحرلا ىفالا دس 0 قرلبي لاموهو
 ىو وغ ىموا مسفن 0 وع هدمر إؤمهل) وسع
 0 ِ ا ات
 داود ىذه اقل طم خش داعلا

 كو 2 7 احن ولاد نافوحؤلالاو عاد ظ

 | ال



 مههمصح صم ا ا
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 تناديك ا 3 ثانولا ئءاهدروذلا ارريضلا اتلاف تقر
 ىتع :بيافلا ةهستوملدلعافلاوه

 ظ غولن افرع ماو 1

 نيو ئانرلا:ىارجاوماةوخغروكذلا 0 وعاتلا
 فنوللاووذلا ف ةنننلا ويصاب اوزضوش عونا هزهف
 مام رو لصفنملاوب ضل يبسق نم يذلا سقلاوا دحار
 ةنافينارشمع ةئاوهور ايسخرلا يفدلا حوب همدو مب ادتمدلا
 ظ ا ولا يِزض هرعلمغنللا
 0 رتل قحاوللا ناره ىاطنملا يويضما) ئقناولاو منارلاو

 ”لياودسك عت مده "نش 2 2 لي و فلا
 ققومل هلو: يلعافلا لع هاي م ا اهلكر

 لعافلا م
 ار ا باع تاع وفربا نءاخاذلا بابلا اذه
 ميلا فاضل عافلاو ةرسكلابرورجم ميلا ناّضم بياذد قبس
 وعام ملعاف 10 وعقل ل لابد انما ةرسللابرورجب
 ىفافلاوروصلل مل وان [ىشارلف :لايفامو ةيسدوجولا ب كلذب
 هرابقلا دلخب لعاذلا نعبر وني بوري ناف هب لوعقللاو
 ملوكب قد رانا شاوي اذ ةرماق ىهخيوغرلا

 ب ظ ناكهسا لعافلا بيانو" و

 - تاوولا فنزل اهفتومدامذ 5
 9 دعو ةسلالوم 0-3 دولتك 2

 1 هاشولا حنزو لوقامقو 3
 اطافلاوتبم بيانا لعافلا لع نطعا انيتسسا وحول



 بصرووعسولا ع ذرب صف نضام مف ناكوبخ 0

 اهرب طاصتض اهلبق سا بع نياعؤشسم وم اهيساوفلا
 اذا مساؤعوياعوت مالرقو 7اس اوخا نصواصن
 لوول 0 ا اهومافوتو
 لينك ا مب ةزوهلا ممم لوولاو فذحاب قلعت يدرج واج
 بع 010 كلدوو هو دهن نوزؤحم ا جشع عوج وا
 لغافلا بيان مهشلا ملعاف ع نما بم ضامزعف صول عاف
 بيانلوق ملعاوسم ايقبمضام لمت ليتومل ديكاتمىمعا
 تلومو لعاف نوحا 0 وعش تاكلوولايف ٍسيادلاو لكاف
 خر مها قمر عبار الهوا لم امرسكر اهلا مضت لع ةفيص
 ظ ةريملالعافلا ماقممايمل ةرهداصوايومس ناك اوفي

 وفل نعوخاتلا بجاوراصو مي دنوهفم ِءلضف ناك نا دعب
 خلا عيرشو ئالا لاثملا نر هيلعودئمل ازا احناكتادعب ٠

 لانا نر ملِصامِف لمذا منف لف فنا ساسزافرظ ملص ناك
 ركذامّقثم مب لمفف اًملطمو)وففم ناكل وف لقوم ثلاثا
 داومفم نوكب حيقم دلل عافلا بيان ناإلا ةراشا لال رزكو
 دثعلعافلا ماقم هوب مومن المنا قجبلاذلاره ثاكث او مد

 بويبالو كلام نبا لاق اكدر حفر هب عه ل
 رار دريد توب لوعفم فلل يدر نا جنه دقن
 لوفي: انبب روس اال اهباصوت 0

 د ادلالوت
 ئلطملا لومفملاو ئولظلاو مب لو 5
 ملوثررارلا ينائوسلج كلو اون ازور دازاج ت 58

 ةهمنر وهو هيفت ميف لصع منا ل امي ورشسب ايصسنم
 اضاموؤس لهن زكر هويفسب اهت يه مدددلا ظ



 هر اليقاموسكورلزا ايضا ناك افاعراضمر ناك

 ْ ليماموو ويضم ىقلا لوا جدر بض قف ارد دهتو ا اًوَمح
 امرا ومادام مازدلا دش كللوق و روسكب هوخا
 هدب لصازأ ماغدلا لود الففل كأس اومرمتروسلم هوخا
 اهيرسكف تنكس ةرناثلايف ت دق لاملف لورلا لارلارسك: كفا
 اوتو اقيقح مرخا لف اهم ردو ملوا صا عراطمن اكن ورقم

 موهل لضامو اعمق رووضعم واو رار تيوع فوافق

 قابوس لسا زا" ماغدولا 00
 0-0 الا 0

 بايام عمت تاعوؤرل نم دارلاو ثلاشلا ثامايلا ناذه

 تواعا نعوفدام مدت باب 2 ماعاد لاغامهمزولنل دحاو

 ْ وخل انرزمملا نلولا لع ةردقم او جميلا اضم ا حكبملا
 لافملابا ودبل نيدرقملواشسا دو ءوها ل ةوكبرورجب بلك ندع
 ١تادولق جيؤو غلا >كبطاو ملوقب

 ديب لشتصايغهوواوهورادلاىف 2-2
 ويحوع رذمتلل نادال عةر دسم ضب عوفومادتبم احتمل
 ارشبماناوايهيلا ون مفاضإ بو جلحن يطور حدس لقد

 اطنرؤكك نلهسر ووجود ابحر ىلا ف سوم نول ندا ]
 ردقللا نم ءوهجن ن ارشتس وا نياكز صلبا قلع تماوهوبن ل1 ثإو

 قلدتللوظونلا نااهتبئش لاو ولن لاوثارووجمارزاججلاو
 ادتبسووبإأ 0 هدباوشو لوقا
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 قانا نعوب اندم و يغعررلا ناطم اهلاوواولاب ءوف ومان
 وها نتبملا نا نشملار لوولا نعوبخ د وبخر ئناثلاوريلا ناضمو
 وجل ادانسال موا دي ازا :لظفللا لماوملا نعورجم ا وسزلا
 نود مسالك لواننتب مسرلا انلوقنوذلا ماقم وومناموأ ميلا
 اوتو لعافلا بيانو لعافلا جاغرل :لففللا لماوملا نعدويملا
 وع دياز وجذوك نووومملا ادتبملا لاضذول ٌةردازلاويغانلوو
 اههطظ م نع وردم :مطب عوذوم | وتبع كبس 023 لبسك
 داتسولالجول انلو كود ردو حيازلارجلا فرح مكرع لا لافششا
 اميف داتساولا هتان نانش ادحاووخ عوووسمل ا دادعرلا ميو

 ,لوسق ناموس ادكيبملا املا راسا اقم ووعبامواانلوقو

 بيانواٍلعاذ نصوبنلا دس دسي امملوغرلاو بلافلاوهووخ
 ماهفسواؤن عد متعملا لوهفمد الع افوسانمقمولاوهو أذ
 بووممواديز عاقاوحن لا دع معوفوهم ىنفتسي نانا هوخغرا
 قموا اهبلع عار قو ءاهفمسولا ة:رهلاواىشبم ءاقووويع
 . ملا يلا وراشا ملل ظانلا ددكروبقلا نعوعا مي لعاف سؤو
 اوما لورلا لاثللاك اوهاظ امس نوكي نا ئبارشبللا ىف وقول

 توكلنا ئي وو قرفدل مناد ثلاثلا» ف اتلاكولصفنم
 لاراشاو تلاغل اك مااا وجدا لودلاك|دوفم

 0 ملوقيونعا قدومت 9
 > ندعو شيما قمم مياعو: اا
 - : لورلا صاطربذ وح يامل اك 3

 وشو م ىلع رووجو اجمد ضر الخ خا دسم لوصوع سام
 دام ملص :ل ناد ميلا فناضمد ملعاذ ا سيلا عمو ضاع لمذ
 لح يروج ورام اتلاف ادتبلاوبخ ب اوعولا نم اهل وتوم
 دور دراعوت ف نا اك ل 3و يا نوؤخ ا ىتسم نعوج وخر



 ةن# سوس بال د

 مي قىذلاويكا منا هانعم ظ

 ىحن منافإبرجلحييف يلا اطمويخوا دش لورا حاصيز
 . صاهولانلايوخلا نيا قياما حت لاولا ممل ورلاو ميلا

 2 قعافلا وانس حيافلا مد بن يذلا نجا انل ومفرفانلا لاس ْق بحامك صولا حتبم هعوريآف

 انلوقد كلذ مودي ادئبم وعانلوقوئللذ يعو ابر احا ناكوساو

 بورمماو بز براضاوخخ ئلعافلا بيانو لعافلا مري فصوويع
 قصو نا ولا | رسم منا وم لوولا لاثلا قدلعاف بوه حدف
 بفاشلا لاثللا فرو لءاقلل ىنبملا لمتلا ملوي لعاف مسا
 املىئبملالمفلا ٌمِلْؤني نصو نكي | حتبملا ناك نادل عاف بيان
 ولف ةرانرماجوهرادرفمنوكي ن اولا فزصرلا م ملعاف سن
 نوف قشفم ةراتو لحد دز للود نمار وغ ويملا لي
 قس مناف بحاص ىف وطانلا لام لعاؤلا مساكربضلا

 بدهم دز كلو بوونمكب ل وعشلل مساكو ةيجيتلا نم
 ثييدِبام هو :رهسا يلع, نوكب دو برصلا نم قششص مدا
 لح دوي وا >تبم ىلطشم هوباف ىلطشم هون جبز وع عساب
 ةيلعف ملمو هوبا نم اهلا امهنسب طيراولاو حدر نوح :رمسا
 نافمول عاف د لفف هود ١ماقف هوباماكح دز وحن لمش ثدحيامع م

 ىماهلا طباؤار ميلهف ملمس هو حيز نعوبح وفر لت يف ميلا
 يملا يفارشبملا نيع لت لنا طمباولل ليلا جارتحا لحبر هولا
 ماوه عررصم قطنف بتحول قطفوخ نع ثنفسساذلار
 تاعإع ةررقم يطب هوفوم ا حتبصو هو ىولطشم ق١ لوعفلملا
 يد مبسانللا لرب للا لاغسشس ا اهروهط ئم هدم طلي اي

 ىبسعللاور عل يف ميلا ناطم ايلاوايلل ميسان ةوسكلا .
 طبارل واول هانعم هو قطن نع ونعيد حو ارجامب
 :ناكت نوط ةلرنعذ ادغوفسلاو هل دنع جز انظ نوكب دقو

 ئز ١
0 



 رفسلارديز نغوزنوزعك ناله نامز نر ظارغو
 قاف هد ويماوه ء, يارا قلمتاوهونخلارا
 درا عونا رك دوليرتو 0 اوهعسع ع هلمث راافصد
 هوظنو حرر رراجرارلا قدا يمزق راؤلا ف حيذوخ
 . موللاو عمو لاوارتبملا نع ةتافووقوملا هل هللاوف وتلا

 ىلع كلذو اسإن يسد امهيإءاويفيف اىهيلع لضحيام
 بشياموهر مسلعو لوولا ل

 قلاع مولكلاب اردو نزلا بص امو قاذلا هنو لوولا
 مدهتامىارلا بارعا ىف اهتاوخا او ناكمم١ باب + اقف لوزلا
 انرباوخاو ىلا حاضم ناكو اضم مسار ميلا ئاضم عمان ناضموشو
 لمفلاؤ هوب اظن اهتداوخاب د)للاو اهناوما عماو نا ميلك ىنولتعم
 رشمع منن علمتم وهو تاعوفرلا ن نيىساخلا بايلاوهد
 ناعوت طوش ولب لمعيام مهوا بن تو عل مهلا ىف ضو ٌةادا
 هنا هزهف ىسيلدراصو إنو لظو ضأو نصار يبساو ناك
 ءاهفتس وار يزلاكةوبشسوا نت موقت طوتس لههجامو
 لمعتامو فضرا هذه عيد كفنار يف 2 لاز يد عدرا كلو
 اهتلمجمزهنلمقن ماد: فديو ا هام مدقن طموتسي
 مطوع ب اهضعب يلا ةادلاراشسا روووشعمثولث

 ا|ىتيم اكمام وضرف ن 0 :
 5 يملودمب عراك دام صش 3
 ايلف ةلرصتب نون دلمن تناك نارام دسار نصا دشبم ناك
 اههبارتبولا ردع اناضايولظخا وسنن اةرئاررلاو

 لبق ىلع : انام لع امهب قلتي ناب هي امواامهسن
 ماددل تيسن تاو ةيضاكلا يف كلام نبا لاقاكب 34
 0 مرامملعذ هنريدامس ١١ هنلعجا اىىبوادا دك عحاؤ



 انتيلوحي جلاد © هرج اذاوجج روس ملعاذو يضل
 صني م ورع لوعشمام ثرلحم ينناكرهد ,

 دعوا بم درسولا وهرب صخان ضامن ناك يمكللدت
 يلع قابوهر مسالا لدإزلا ىضوكلا دكر ئررمبلا
 ميلكا ال وخدي يسن وو رتب دئاد عوفر ناك را هو مهند
 ,ىلقلاب يمن هو | عوضا حسبو اهل خرياح وتس حرض مساو
 ناكذتام مهملإب ءونوم مراطم و هو هزت لعؤط خر مشتت و
 ميفطماولار صفا / بس ق قيساموإن
 يزال هناهنا نم مليا ل خراج رهو ض امل عفو ضو ىلو
 اهمسائاصم يفعل رت ناكر قسا ئيبومبلا رهذموهو
 يلغتلد ناك ايا نيشسلا ناكوخ نضاليا نامدإلا قاهونكب
 املا نزلا يفاباش و فكو اهريبخجب مسا وهو اهمسأن اصتا
 لدم كدر ناكوليامت لوفك لام اد نوكي كر ءالممنولاوم
 _ لوعب طوسرب ليه ئزلا لو دلاوسستلا ّياب نم تسلا وانساو
 0 م عا بألا 00 3

 2*0 لئفلاق لاوملااوذيصالاهج د
 0 اتيسشم ىيفلا لظو كا تإبو 4
 ٠ + لفسلا/ىساتلاماركٌىبسلراط» 22
 عوضومو وما دكسم ناودا ميلا فاضمو مدقعوبخاهجلشمو
 لسعافلا يزانز,لعاف مسي امين ضاعف تلا ضلاب
 يلع برصنم له ثشاتلل انلإو ناودا ىلع ياع ءةسصورم
 - ملخاد ناكلا يصاكت محلاب ىلهتس رورو راجا هبؤجب ملا
 ونال فيو سرلا هضوي مم اذ نمامزعف عصا كلل ومكيف ار ومملع
 قاض لاومرلا متسسلا امسدلا ثم نولواولاب عوفوماهيمسا وذ
 هماوح بضل ؤرو ءوراجا ىلا نة ردا



 > .٠
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 عصر يلطا | نيبونئملا نوئترلو ةلهوجموولا موللا هولا ون و
 0 افلم ..يلع يلع قطع صا ايما نخب 01 9
 طفلا رام ءللوتك بلع قط غرام و وز ىلا يدابممسيتلاو 5 مىتفلاب ب وصتماجوبخا مسبب ,يضلاب ونوم اهمساوبملا
 . اقيربااوسسا ئليلا لاعيلا لاحن«لاقسن ولا لع ملا دود اقدوبا
 ا نعوذ لاا فسن ىلع لدد مانام مذ ىسل اهون
 اههساوس انلا ماوك ئيبارتلا وع ئيلاد ئدلطولا نشك لاف

 نوما فرويد راخافسلابلا ناضمو
 ىانلانارطا نعمت .لفس ومجافلا ف ب

 ملا ذهن يقبتوهضار اوماو «تاين ىلا اعرو
 يا و رثبن !بمهداموصو ئناثلا ما و 6  ارهتجداهمشا,ئفلاف ادهتجت يقفل

 ملومب مدالوفاو م ميبتسوا + ٠٠١
 . اهمزؤلب قنلاو اهلثم وضراد

 يلو رادلا ين يقل اك هبتسوا ظ : ظ
 !,يلا ناطمو(دشبم الشم مضل وكوت دقبوبح وبر
 ا ازاويجرع تسل عافو يا بج 2
 قاع وطكو هزل ل 00

 ا عزل تانلا قنا اهلاوعول وعقللاب
 شرزفملا نلدلا لع ةردّقم :ىضت 4014 موه ج سم +
 2 يزل حم لزب بخ بق قرر جد راجزاحلا
 اوحو تس وف اهييسسناو نولسلا ممزج/تولعو موؤخر
 يملا وصون لقمر ملا اثم ذر قفل حباع
 لولض نارسنف توملاوةلّزت هرلوم وثم ام ابي ىاذسلا قوم



 قابازكووطقلا كياعوجداهنملاز دلو لو مك اعرلاو نوب
 مدقت وس لمعي يذلا ئلاذلا مسلا رضانلا طعقبتو مهدردلا 28

 ئرفتاوسوم تموامٌىرصت بخ مادو :يذولفلا زيد رردمطاام

 كداوري فدا دوجحو ميفؤ تس ل عاذو نوكسلا ل عؤيبموما لمت
 ردهررذممهاهرهبام ببش اهنول ينظر ردصمام
 اتلااهمساو ىممان ضامؤعف تعود ةلماود ةدمياننرظلاب
  كفوملا هللاو فلاب بوصتحوهو اهوبحاوسوم هند ليو
 الزمول ةعوذلا نربرمرلا بعتيامإل ا راثما "ع
 “" .٠ ملوانراوطاونايداباوحاو 30:

 3 اه ااوخاو ناويه براب ١

 بوهشاهييسار اعوقلبا ئمرلكلاو عوز لا نولوح لففلداز
 ارا هاوي ا ينئايسر
 موللاهبمنر تاعوفرلا نى ىسداسلا بابلاوهاذهوٌزمملا ف
 ىو نييبرصبلا دنعفويتللا هعذر ف قلكخاو ريلع فسم
 ١ لدنك ؤستدكرادتيملاباعوفوبتاكرنرل ,تعذراهناديهتعملا

 . مياعوتوم نافاماعئابوهلب ايش مين دوت لانا ئييفوكلا
 سكب ناظافلا مس هورتملع اظن( يضواه)وهد ]بم

 اوه يومن يا ريطوتلا هانم اه كقفب نادوزمهلا
 ميبخشلل ناكر بطاخملا نسراكترلارءلشسلا ندع عوقولا لع

 و ©

4 

 اديز ناككلوقكيتفمؤرسولوما كداشس )ع لول دوو
 النيون ونلا ديدششب نكلو ةعاجسملا اىهنسب روكشملا ؤملرف ”ةربشسلا مجرو مب مسكس ح ساو, بكس ويؤف حسا
 توب ري اميؤنب مولكلا سيف مكو هو ءلاردتسسولا
 لأ ولام اذ ةدلوَم لوولا لانم ضد وسي ام تاشاوا
 در زل موس موقلل مايعلا مسن نم وسيف قرا حز

 ب
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 كلوا مامام كلم ائاشلا لاسر منع متيفنو تكرونساو
 نلل كللوعب تش اخ حيز ىع,يفنروملا نعقن وتين ماقاديز
 ئلمملاو ل ركتسسملا ل ط وح ىاهتلا اهانهمو ثيلدمائاديز
 بابا تيل ئافلا نحل لون لودلا لام ز ومحل ديعبلا
 ظ يزلاوقفلا لوك ملا لامو ةداع يكسو وخناق نياع
 وخذ فاوصو قافش ولل ىفاتو بيبحلا مودك ب وجل ومالا بملط يينلا نمو مداق بيبحل ل ملوخ وتلا هانم لفل بهذلا ئماواطنت يل تيلانفلا بابسا ملام
  ةولهرلان ان ءلكسفن كلهم قا ءر سفن وغاب كلل ىلاعت ملوث
 معوتفلل ناارعام عراهنم مسج لا انسا صملاو متم اخي
 + ١ ملومب ةزههلا با
 اًسكعنم ا ا

 لَدِجلاِب نوفروممك موق تاك .
 : الكوم بكرلا ناكتيبل لعل

 3 ل وح ونعيد :
 تاواهجا دولا يو هقر ليو فلا دع متسا دتس نا
 ئيساموظن اياففل رمق منال مب يدي دلوهداذوحناك
 اذ تاوبخر ياو ازاوجوع سم لعاذو ءواغم ل مف منت
 نايبنطعو الدب لهفلا مينْسللاهلاو بهن اح مب لوعفم
 اسكفنمناههبجولا ميفزوكي 'ةراشسولا ماد مد لاب نيووضللا نذل
 اسكن نو مموويخل ادار يمل يصنلاو وول ةراشولاو لامع
 ادا شل باكا هادو هويمحرصشتردا دتبللا هدب ناكنا
 سلود فرحنا ةالذو ىا قدزحم نعوتح إلا تاكريذحلا
 ئاكلاو فلاب بوصتص و هواه مسا دوت وندو صقر
 لاس سوكؤم همجرد دثواولاب عوفي انحن وذو وفض ميلا ناش



 ردو راج) راب دزفللأ سول يف نوما نع قوت نونلاو ظ
 تاالعناتوطمم ثيل امل مام زلال و يلارنابولمسم 222 ْ
 بصدو هيبتش قوت اك ثيلو لهل د قا نطاملا طاقسايأ ا
 رهواهربخزحجبرم ,ىفلاب برصنموهو اهيسا كولا فرو ظ

 ناكملوت نم هوتبامليعك!ردتسسا نوح كل مرهملاب عوق
 مقفلاببرمثبولهو اههس | دز لاحرولا وتد نمل خرم بكرلا ظ
 وجاخوسوع ةرسكلاب روزميلا ناطم ورد ديدزل تن نبإ 00
 . ميهمت ليو اذلا دوطسس ا ثءميلا ناضمو :ئضلاب عونفوم نيكل ظ
 بصنب اموهو يساونلا نش لالا مسقلاركذب تاعوزرلا ظ

 ميسر إ مهلا يلاهرب اظن فا اهتاوخارز نظوه»و دمر نب : ل ظ
 تواعكئقرلا عل ديال وولا ئيمست طخ وهو بولقل ا كاعفاا ظ

 تننلفك ناعولاو نقلا ادخل جبام نئانلأاو ترجوو تيارر

 اب)وهفممنا دعا حبلا بصشت اهلكو ثبسمحو تمهيزو تلو
 دحاو يش اركذ لف انلاو ئاثلا اهلومفممنا لعوب اد لودلا

 رو فاّنلا معلا ئمدحاوو يار وهو لوولا مسٌقلا م 1
 >> ماقئارامضا ٍيابلافدحونظ ٠ ظ
 2 اه اواو نى بماي 8 ظ

 اذه مرت اهار هاظنإ مبارعا ةداعا نعوفياعمدفن
 -بلائاز ئساونلاومتتل وباوملا يفع بابلا
 1 قاوؤساوتلاباوباةيقجذخو 020
 0 2 لافي ل تلتلا اذواق ولت تاكا 22:
 د 200 اوصس هءلمجكدزجرصتت كفف 5

 2 ل سواهل اتا اهل ضواهب .
 3 ةفت اجلاخديز ىظملاثم 3

- 1 



 قئاولابطا وما اعدومد ابو جو رو تشسس ل عاق وما لهن نح
 يلا فاطم يس اوثملا مرلا ناضم بااوبا مد لوعتم منت مميلظد لع
 اهمساو ناك نلت تناك مب ملول لطعت ناداذا باوبا
 ناكلاو وقر لحن نا دشيع اذ ةلاذو بوصنلبا اصوبح وو تسمللا
 ةلوحو مور مزاج مي ف نايب قلطعو ا لوب ئلثلا باطخز وح
 ناكوترل رعي ل زا لقد وعصر ةريخ بل يلا قولا لج وسكلاب
 تدرااذا ف اردعم طوس باوحو موئاولا مور يىصفافلا نظف
 طوتسلا نعومه د ارز ول ,ىيصم تيوس لا نا اهيل ع مورغم
 قبسات ارب نظواهب ئطنلا عامنا عل ددواورئللا

 مل جلا و ازاوبحو تس غلاف طلاب عوفوم عراطس لع بضنت
 - قام هلموابلاب بوصتدوطو بشن لوعشم ي

 صامل نبض املعف يسن يخاراربلا مل يجاب دارلاد ميلا
 وما لعف ضو ردرينر راج اهب ل عاقلا بيات ل لار ءلعاف مسي
 طوربلا ناطمر مي لوهقم ابلاما ميقلمس رو رج راجابإ
 لا ىظادتسرلاثم ارنوب نمار اشم ع ياوما لعن
 فورتو ناث لوعفم مد لرالوعظم ارا زعان بز وبخ
 ساو لودلا,لوهفم اعلعاف سانلا ضامن يار قي
 تاعوذرلا يئاراَّسا ميلا ناغصويئاّملا ملوعفمل مولا

 كك ملوفدامرل وباونلا صر ٌ
 55 تاعوضمهل هبا - انما 5

 درهلادلصاحلا ميإىايف مقباسل نراسملا رهو جان وم هباونلا
 اهلبق امل هلراشم يه بومنملا نملاهلا مدرك اد انلو عن

 لوا فرنسوا باو راد دج ذا ايومن ادام هياغا
 يلع وباوملا يلا ظانل راسا دقو هباتمل لاقي ولم ميز ر كراسي
 2 ممروعت لاهصولا لبس 9



 3 اوهمساس باوبا ةكشكئللك 5 0000

 :. لّويلاودكوملادنطملاوثمالاب 220:
 : «ت واخر قاودم لدعلا حبزك

 ا ليهم اموغ خومةسفت اضلااوب 0 3

 هيلا ناضم باوب اريح متسس وتر لح ىلا هشيم ةراشما معا كلت
 واسس ءلفو مرافم لعق ونا ىيعست نوحئيسلا |اههعبتاس
 درر رراجس هنلاب لوولا ل وعفماهلاراذا وو دد ابوجر ميف
 ناكلا دبزك,يلعز طع دا نلطملا نئانلا لوعفم صن ليف
 .كدلؤو ياافيا قرؤح ا دكسو ه نرؤح لوو اعله د
 ارشبم ممواغو هويحؤفاو دق رتعن لوول ١ وشيم حيز كلو

 01 تفل نأ طع لب الا اوبل قامو
 ضب اهرع ب اود سس كلتو مل ومر بلد لهم اسوي نع
 ضعبو لوبلاو ديثوملاد ئطملاو ثعنلا معبرا لضانلاويغ
 لعلو قس نطعو نامي نطع ئراي نطفلا لمي مسح

 ثعنلا نو درولو يونهسو رظفل ولا نا يار ظانلا
 نصولا فلا يوه تعنلا اما اهيسّنس تاكل ايسر اًشيقح
 ظنلل نبابملامب لدوهلاوا فشغ 'جانلا دلاره لطم فر
 يفعسو تللتلا فم ىصصخمللا نزاعلا ىف مل يضتوملا مجوبشم
 ديدزاج كلوا طفل كلاوكشد | ببسب مايروولا فد عيضوتلا
 ىحات نيب لفزللا فاكرك شس نولي دكو :فوعمحدؤف و جانا
 ىيىاعمو مب درمعم ا يطمن اوجاتلا كلو قيف,ىقفو باكو
 مال جرتوجاتل حراج كلومك كاختسولا ليلقت_مصخختلا
 (ىسيل نم ميز اوجان ك لويد اقلطب ناسندلا نم لاب كالذل
 لضو مب صصخ دقن جال كب اكداص كلذ دعي قبو كالْذك
 ت”وولاف يسر يفيق ح يمس العن وعلا :م ف اوسشسولا

 ن“



 نيقباسلا نولاخملا يفر جاتلرعسسمملا ثوعنم اا ذراع
 ] باعوا ميحوا نم دحار هرشمك نم ؛ مقل راى مل نوعنم وزاوبو
 ءريشتلارٍدا ارفدلا نمدحادر جاد بصتنلاو ذولا ثول
 تين اتلار ود لهللا سدهعاو رون او قوش نسدعاوو
 منيب اهاظ وفراميببسلاوهر ين املاواطم !يلاشلل ناك
 مراقلارنه تامر ازراب اومترا قلع توعنملا نيبر
 تسرحارى متوفنطرتقذاوم بجروممهاهلادا اود
 ليفلا وب قيقا تبديل اودتلزملادب دز لو طانل لشمر ءلئماولنتلاد قيوعلا نوم مارد باول محا
 ارد ملون توعنللا ٠ اع دوهمورهضل هذ ”ا>لداعلا نعمك.
 ظ 2 ا اوبوباتلاوهلوولاق ثايب نطعو قمسن ىيغون اغوهم 1 ل اوح
 ةروكشيباموهد لوالاو طف ظفللا ٍفداقعلاداففللا ق
 ضاقلارو دعم اب ىداملا قئلطلواولان هوحا تتسامم|ىهيف
 رعد ددزاج كلوت وخ ئبرمبلا نع مبحاملاو
 0 اء ظن هربك ناببلا تدرا ناث ذوكذ ذالؤ هنو
 أم نوي ناب بيتدوملل يوداغلاو هدويوا مهموامْلبُف
 ميس دوس لكل بيقعدلاو هلام نعاوخاتماهرعب
 مو بيقمتلا رع ىدصل طولا ملف 0 ةدمولا ع مرتان نكن اذا ملرلوفديبز دوك

 ان نعاهرمبان ىجاوت ادام
 000 ريا ادب

 زعابوللوار هشيم يف مصير نموما يبو بيكلل
 2 اهمضاواارنق 597 لوولاو اىهشيب
 تك«سحددؤمل هلق اهيطموا اواو 0



 07 اناووو ااموياتغيلوغويفل : ضل طغماهبدلاو
 '؛ ا يوتا دوب ذر يلا لد
 ظ 0 اره دكرو ىسلاجب بها ع

 ميلعؤ ارلبا اهدعبامروتس رسما هزهن هما جدز ظ
 نالت طق ظفللا يف كروت ايوصر نئاثلا مرنلاو مياعاو ظ
 ورفنإ هني هتو | عثرعب تعدو نا: مباوض ول لب فوك

 ليدنر مافايوغ امدعبال مضيقن تابشاوا ولما
 والحر 0 بوت ول وزرع
 ظ  ريميداهبلاهل داشاواهرلتم نع ىلا 2000

 اديز برضاوورؤ لب حنزاجوخ معد
 0 هرصقر اهيلات نعول 00
 رالاوسامتزي نماعدو ولل ءارفؤلاق بايجلا دعب يلو
 7 انتر دزو ايف دق تهر نأ كلوكك ملا يفاهولسر
 ل ةريرتكىسافلا حتمي نءايعدرلا بل ملارررهدل حيز
 دقنورطدا دز ماتحب تنردوويهل مايقلا ترند قسم
 . كاروتسو ليد ن نورا لل معدات تبلت
 هزه قو حيز نكل موعلا مافكيوعل وسفن قيس دقر

 نإب ورنلاو اغلا تذاكاذا ماد الا يف كلوت
 زو وتس يف ,ل مياغراهلبت ام انمعب 0
 نولارجيايصوساتلا ىفتسم ادايبندلا قه انلا تاموخ
 ثود باعوا ف اهليضاملاهردب امك 3 «نلئملاهزهن ٠

 ثعنلل شمل ادماولا وبانل وهف نآيبلا نطعاماد قعللا
 .. رهاشلا لوجوخ قراعملا دعب لولا صيملاد وعلا
 نيددلو بقل نم اهسسام مّ صطصاولا ا

 تاوخ يئالاو مل حنون ىصفم ربا اع تاب نطلع
 نس

 ء
 ك



 ع نابب نطعن ادت ابانعاو ئدارهاإزاقمئئ
 د1 نكوتلااماو ميلع نطغعاياعاومل 8-7

 لودلاانؤللا ةداعاوشو يلذفل ناىستر هر نلدلابو ةزمهلاب
 اما :«ددلاخا ىلاخا كك انوحوا كعفوا ناقاىسا منيعب

 مداموا ةدلصلا ت تما دس وع جلو اىاقادبز ناو ناد دز
 ىكوللا قت ققح من ديافو يجر منو دود ىلبو حسا ثيلوُع ظ
 عر مموصخ ظافلاب وهو يونعمو هوي كقول حرب
 تلوللاواممملا نئينانس تازلا اههبدارماو نئيدلارىشنلا
 وكذتلاوواوفولا يفملايبلطس و مضلا كدلذ نوك لاح اكلا فب
 . نإ ئيعاوى فنا مع ئودلاو ىسفنلا عج امه عوفر
 .. اهسفترصو منيع, سفن ديراجلوفمف ىلا دىشللا اىهبوكا
 مهسفنا تودي قلاواههثيعاامهسأتنا نآجد لا ك0

 ونر مهني ومفلاو نهشبعا نيهسفنا تاونهلاو مهن
 حيزاجتلكاذاق ناكلا قف دلوملالاناضم وق لاوتما
 منيعوا ممسفن تلقاذاف ىدز لوسراجؤمملا نولي نا لمهكخا
 نيئشملاويغ اهبوكوب كف وميأر اكو لامها كاز
 ملك وفا جوخ لا ههب لو دوج ل درفمو

 موا ميراج ا: مام ا وييصرتت# ٠
 ةدوعمتا وملابس لوقت ئانولل اممجج اهلشمو نيوك خلل تا

 ةدارالامتحا ةفراهوهدوكذ ابو كتم ضزلا واع
 كوفر وتلا ةانلا لس در مومهلا هرهاظامب صوصخلا

 هيواخئم لدنوا ناس نلت ين

 6 ىسسج 1 5 0

 0 2 نايا نطو ديكوتلاد تدنلا

1١ 

 ١ قمل 5



 ييزاوكميلا عقيشم انلوتو ىسنلا نطخ هوي يطسساو
 انا ربوغضخ نمل رد دساندساياوفنفع ازوجوخ
 مهمل دمللا باو نإ بكر العوج ب د نوحرفب

 نولي ناب ىشنملا نيوشملا لوب ما را ةهدرا ةيعوضو مجوا يف
 م هرؤك هراطم يوسببو ءانعل يو لودلل اقناوم ياما
 لربر عليا يفارهل قناوم هرز ئاهلا نمل دب ارلاخت ادلاخ
 تلبس لردلا نماضمب ناثلا نون اب لكلا نيضعبلا
 نولي ناب لاتش ولا لد واهلا ميلع تلداح ضب هريف هرب
 وذل: ةوشسموسفنلا قت ثمحب لدبلإب هضم ثم لوبلما
 طلفلا هلفلا لدبو لعيبي او رتعل حبلا تاىسرنك
 اطلغوقو,سضن لوبلا ند اطلطغروكذملا ظظؤللا لدي يا ٠
 كلقبستف اسرفا حسا لوطننا نورا اسف ايانكذ خروع
 ديالر ىنرتلاوهو دوصقملا منمتلدب اك بانكلل كتاسل
 اهكرنم ظ لديلاب ممر نا نمر ىنشدلاو ضعبلا ل ديف
 مات اي لوبلا لائم اعلا هزوتوويغولاو لوولا فدلخي انتم
 اهتو ناعوت نعام واو ىإد ادرمنللا اعِكَتي قفط

 :٠2 ىيهعاهتات تاعونرادرلخب تدفق 2
 مم ,ائبسولا تابومست تساي 2411
 مب اىسولا يا نوصولل فصلا ئاضأ تباىسرلا لإ تايوصنم بناض او يبس امبابلا باعاف
 رو «" تانجو دهيو اهب و

 ؛ بيرالللا عسولاولا وان ظ
 - 0 ا ١ 0-0 لاف

 ١ اىره

 ه5 هه



 0 ا

 لي اب سلا وا دس جوا ذعر عن
 وصخ لطب لوعغاداديذ تيرا مروعقلا وقت ظ

 تكلا قرظو رههشسب تروس وت نام م نو ابرضت يرض
 لكما زايهلاوايلار يذاجلاه ادكلماما تن

 دلا مولا ابو لاومرلا ىضعب يف نثسملاو رام ءانول
 فدانملاوةللاولا لاول وك سنك ةيضانلاول وسواد

 ىبح ملجا نءلومفللاو ةللاوبع ايو لاوخا ضعت
 ايم يحسب عداكز اهّداواز ناحكبخو كلل ولولا ثبت
 رمقللو عمر فوز ئسادلاب هللا ناوح اهناوخاو نا مساو

 ناو الا د تدوخ تعا لاو ترس
 كربلارو نا حدز تدان د با 2

 تعج اولاوش م ل ا تا د ا 2 ا رول ئارولو ةلاغااريز ثيار
 0 ا أملا واني قلما تادابتا بيمجوباوثلا ٠ اوت دس 2

0 



 اا

 2 اعموسداسلا تابللواشاواهوخاملا ليام

 + ظ أ ءارْخ وابا ايوصُتين ويب 55
 هلياتع ساووخليتلاو تح , نيرة ه

 ليعاشلاّى اب وصولا رضلاو موقد ووزع اج اهتم
 كذب قلل وسخ و قا نوؤحن ا دتببو يجو سما حسم
 لومقملا قر صل ما طم يوسستو لب نا صشم لوب ىسمنم
 نوليمدزو نهب ىلعُس مبرور ا نوط وسد شم ثوردب ميلع
 لعن لفنارو كلزكملو مهو ميفومب لوعشبدياىلطمإع
 لام مم تضب لئلا مب قلعع رورج راجل ننال ىلاوما
 ارم لغافو لمض تيرم ةدعاشلل اها ارك ذب يزجوهر
 راف نادخ ملا فامضمر برد مب لوهتتمايا ويظن لووفم
 .لرجلادو ئابا لع دومدر بالم لعاذو نما اماف فا نادز
 ا مارغ مفاضاب وعلو لعافلاو لفيفلا نم
 اعيومن ]يلا يعيش اولا ليثلاو تبدرط طعنرطعلعافو

 ئلعم رورو راج ةلبانع نم لجول لروعمازوخ 81
 .ئلمم وكفر بج ومن برب .جاييججم 5-6

 لش لا لاخلا لداررلذلا تلطنا نوما

 هب
 تل

 *. . ..:يبعغاميفا ظ
 يناثلا اهبدالار قسرا ىسنجلاذإ ميفمم يا
 ع ا :ذاضيصنتلا
 بال 00 / 0 مش .
 وكنا اىاتلجردل م
 اذان يبارتقلاب 0

 ض د ام ىلا داع ب ناكل يبد 0

0 



 نسجل ميفانلا لا طاشلاراّساو دهاولا ةدازا اع نيبو تاك
 ةعيبر مس هع 4 *. اكو
 عه باكو 2 ه حبعي . “ 5 2 و 75

 6 ا انو ع مكيف افادرعم 0 7

 كحل .مهياتساعوا اهباذاطم يضئاو دااايجلب

 :.. :::للطخلا صاوعي يوهوإس كك ٠4.0
 اهلوخنرزعحي ىلع روج دراج ناك فر لحن يفاحسمرل
 اردو مرفموح هود جوما جنس مسا مودي حرر جو راج
 اهوا درهم كشسم !هنوس اوطموشسلا لعد نولي يطونس ناووخوم
 اهب لوعفم اذاغي يضناو ميلع نطعاص ىنا تاو ىتذاف
  امواولا يبيعه ناس عن رصوا ول: لع نيا عر ضلاو ضن اب لع

 اهربخا وحد انعم يوقو ئاضم نال ى قفل اب برمنءوهو
 موخلاوةعوسب موضوعنا طخلاو مي ىلع شمل طل ىم
 فعبا لعل و) نا يعلباو سوما يهشن اوجتكلا رذسافلا
 اهيشوو فاض ىسلا + ميد! اد 2رفماهرعب ومد ناف تاوكنلا
 دونضولو ىلاهر د هارمارلو لجر ولو حجت مب صيام اخ ب مب

 ضرير ىلج راو وو يصد لحن ف فلا طك سيرارلا
 راد ين زوجيو ءوسللا عيسي تارلسس داو وايل لع يبي
 دلو لوح ملوح ر ولت نا ئيبد اسس اهراوكثمرع نيب رف
 فام اهرمي ومو ناواهبفمصوول 1 الانولا هو ٠

 ياش لاش م ىشمب لصنل امون رسموا
 ةثرلثرلراننعيفوب ار امو وضاح مود امها وار طاح دلسج
 ةيفانلاول مارون ىداعملا نيب ناكالو نمنرادلا ف نئتالثو



 يااا ل نهب كاوا نيش اهدا
 افاضم ناكاذا بمسرادبلا هيغل مضل خا سك ظ

 يي دابملا دنياي 8 لاقفمب ميقع | مياهبتسوا
 طهر اهتاوخا يدحاوا اب ملايق ا بولطملاوهو لارلا ظ

 اهئازب ةدوصقملا ةركتلاو جزإبوخمملا دزملا اونا عسسمخ
 راشسا اىهيلاو مضلا لعانبلا 0 ]

 ا 000000 5
 هاا  اًهقيوم ناكاماخأرانلاعضاف 2 ظ
 كيك ردو لديعا م اداب لقو مي: 0 ْ

 وتراجع اوعفم يراد ىانلكسب كلواولاروما لعث ئياو
 ظ اهيساو ناك ماعم نان لمح, تل صلوضومامو ندب ىلع
 لقداعفت قلهيوميو ب ومدملا اهروضواماعرياهلاوةدسسملا

 لك منسم هدرصقم ةثىدانسوارن نيرح ماعا اي وباذن لطع ]
 ةرتلاوو وب 77 0/014 عباد ملوق بمنح 1

 مل مع ]
 نكو بمنلا اهم انب اههصرإز هلبجاول
 ار تل وعب ظانلا*؛ 0

 - . لش اناسم دانت ناو. 200
 دييلل لاو اغلي ةنياعم اعجب. ماركو

 ظ ساب ة دات وج هيرست 7+ اثسسوا و 7 ناني 1 اهلا ذذجموزجب لمونسلا لهف دانت ةبطوش نا
 ةعبمجاو ' تاكو ةرورضانلا ىناه مجدنا باوجول وجار
  ةهيضودانو اننوعاىيجرايالم ساعت لا رزؤل اهباهتفرع
 ىفاغأي نيوضنب رظو م يور رخو اجلا قلمتلئانمللاب

3 



 مهلا قاضم هرعيابو ترمس ناصم يوان وا رن وعلل ؤلا
 لوغل دوم ملا ويغ ةركنل وهو ىسما هيلا مسفلا ظادلا ةعؤسو
 نارصمقدولا,ههناو يدب نضملبحراب ىئولا لوقو ولف اغاي ظطعاولا
 ةللاو بك ني عسفل اكبصنلا حو متبع لجدول و منيه ل ذاغ

 رسفلل ءانعيرهادا لعغب برصنملا ىداوصو ثنوجووكذي كالا
 ممراسا اك ؤعافلا م ىوكدوارورجذ ا قوظوا ةديحاص يهل
 م” : ع : 2 هيسأ

 2. |ىسسشبم دزانا يك ا١١كاك 7 :.

 :.. 2 لصد 3يلقلا ملصو اي 1566
 . عمال ماىستس!عافوإمكدمقلا هانا هوبحرت !جتس ل املا
 لمطار جالا سداح نوكومتو لعافوسادرفموهردسلا
 :لخارشولاهنوكتف ىىستسم يريضلا توااشبنا وعلا عرماما لاحلا اطبمن لم ليلا و دبل اعوياعو تس لعافو هراضم
 كوولا لاكملاناوصو وص سوا الس قلاكلاع ل زلاو هرعبخ بهو قيوطوم | وكبر لفل ار وجدد اج نمو مدل وهن ل اطزو
 لع( :لهسحم ىو ولاطوهووا ولطموا اىناطإ لهل تدار وك لومّطملا عاملا ف ايو حلا يلقلا منكيهو يمس ثلاثلاو 3 »ع : ش ظ و ش ةلاضراوجوو هو :.لمف ملم الاداب عضو مدوفملاىلا
 ادورجيذا افظل ىلا نوكيو حيزو هد لومطملا نما انلاوهد لعانلا نسوااح نوكي نا ليج ابكاوف ابار ا جيز تيان مظانلا
 فور نسم اهيلولا "يريم نم انك لها انو ئيلي اسلل اوس مايا هدرا نوح :ىوصخح ”مركتوا لس ال ينؤم وكي نا لاا بحاص ينطوتشسو بلو ا فد يزاجو باىيسلا عوبل وهلا تدانوع

 مف اضاب صصخ يعيراوهو لوالا لات اف لاحنابخامق ٠

3 



  35جو 001007 ١

 ناكالوونلا تاس معوكوم حبر فوهو افانلا لاغلملا قد ماير)
 ا كالذو مهباشمؤيملاوناملا نئب

 اهجرشما مبملاز تاوؤللوييهقلا فو تافملايفلاحلا ف نا
 قؤريسهملا انماط اى 3 خلل
 ار 0 رع مملاو ميو رسفم او ووسنبلادؤومملامل لاقبو

 اسمللاو راو يكاودديلاو نوع لوول بسند |
 اق نيبوتشس اواو اًمورا سكلمو بايك ن بوسع ثيدوتش
 مع اهب ءلؤيبمت هلو انسو امو اباتكفولخت هيض
 #ليكلا قف ورولا تاذ فو ددعلا ف نسونعتاؤ ىف وصال
 ماسلا ضدلا كدادس“ اوههو سد در نزولا كراطنفلاو
 يلو مدرسشلا )سواره وونلا اذه قزبلل ضاخلإو
 ةةرامر 0 ا ظضانلاراَشا ندم ىل
 هش را دزه تاو -* هل
 ؛ لسفلا حوهأد 0 نضع * اهنب 4و

 لير بنار لوف نوكسلإبو دزجطوعلا ضيم يووم ثا
 فرط وم ولا ونخ بونت جال .زابم مي راجا حتبن نووكع
 كرم يورك طعن طعراطنقو وينج ء در لختيف ,ىلاناضضو
 زبه! مزارعي ميلعولا فرحا غياب اسال يب لسفلا
 .ةعايتملا للذكو رولا مب ”دداوخ ليلا ملثنو ثيؤرلادفب مب

030 

 يو

 ام 5



 انوعزفر ولا انرغو | هس ضرولا تسوي لوعنملا نع وخاماو
 دنافملا نؤحت كلام عزل ا لامعا هللا روصولادلام لنمو ثلا اناوخا جنبملا نعلوخ امان لوؤلاب لعخام مب لعفف
 | بيم ةلاراعف ايلاوصو يلاؤ يملا يغلا عضفناف لام
 ترحب املا لص اذ فال لام لف فلنؤحو الام رتل
 ديزوك ىَّس نعل وجبويعفاملا بوضلاو ميسنلا ف ماهمّدلا هب لازوولام لضم مكاًانارامدبمملا طعبصنو ا وتبملاب كتل ةدرتلدلا بسن ف ماهم لصخم ةلنسؤعلا اناراصفولا
 وخلو ىيلاكللا يف ما لير اهو لضم مجاوابا لتس ررلا
 لمج ا ديبز مجوو لبا ىصووكا دز اوبا لصدلا ناوا حتما
 . الطمويهلاو ولام نمل انايف تس اعف 1 له حو عرم

 : :لكممولا ىف مدمن اهك زن نولي
5 1 . 0 3 

 لضدل هرلول الي اهم ارا قرهاواولاب هاضولاوهانششسولا
 لرولان ولي مس لصمم ىيمسُم اعوضطو ئباسلا مولكلا يف
 اهلبباهونحعم رف ادششسولا ادا دعنا عبوكب ىؤلاوه
 هدعبا توليول يزلارش نناتلاراجزدلاو وملا ماقوك
 يتنتسملا ميفركذي ىزالاوهمانلاذاغرشمو ا أمات تولي ثااما ايهنم لكد !داممولا مولا اه ملص ا ونجح عوس ميش. ةادولا
 ٍقزلاوهو ميلا مهب يبحوماما مانيلا جبزولا ماقاسوخ منح
 مقسادوعهو بحوم و يعاماو لغم ١ك م ىهذس حلو قت مصب يف
 حمراراملا ا م جسرا وفلا مافام 2 اهدها
 ىخاناوطقنموا لصففنم نافاوس للام بعشلا بجو ابجوم امان ناك ح او ميلع موقب و! ,نمؤعسملاٍلعْتسمملا راس نااما لك ىو ارامحملا موعلا عاقله حبزولا مونلا ماع

 شا



 ومس لآ هر و فسح

 دلاءاقامدووتهااجزرلا 252711
 بيو مهل ناذايفش اماث تاكناو موملااداجم
 دلا ىلا مقار موا جالا انايوخ اهطقشمو ا ناكولضمم
 سيفنلا نراهجو انفراج امج تاكحان جات تاو 2مل انامك

 وى لوبا يع را زدلا تلا ماقام كئتسولا
 ردقمطبارلاو موملا سعب لدي دبزم جيزولا مر وفلا ةانان ظ
 1 هناكتاو وول :ازار 1
 ىتعافما ليلا زاجدارامكلا موملا ماقابوك ئاب دبا

 ظ رهو نمؤسسلا ,ذاذا ملك انهون :!"رامتلا اور
 قع أمرا ةاددا دعبام تاك اره نزح نان مالا
 دو مللماعلا؛ لاف قييهسو قماوعلا هم
 ارامالاوا جبز ولا تيتارامو رام لاو جدزالا مافابوك ميلع
 اك لاب ئشتسمللا اجلك زهرا ذلاد ديؤتدلا ب دوخامو
 00 »طاع لاعاد لودلا ثييبلا ف ميلا ملواكسا
 -كلاباهياولب يوسو وفير قتلا اما
 رتل ادا مندل عوينلابدوانبحدللا هو يو
 اوئداتيسلا مليم فن لعدلا دود اول رك سلياءووسو ا : اردفيداربا :ناضولإرزيلا اهم. ئنتسللا ؟ظكدعل

 ئانسللا لت او شا ولج قسرا ْ
 اًساحارامجوااذبز لخووملا واه لو ائلطمبمشلا اهب
 طخنابومتمارامو احتزم الاد ديرادعو اراموا اجد
 + 0 2 ام اهنا



 للاراساواردز ىهضعن د هرولمدلو مهضعب نسل ىائاسلا
 2 انز 25 ءلامجا حفالا كيبلاب يملا عوبذه

 هل

 رورو ادعو ندز ضووملا مارك ل اكساحوارخد ولخب
 م٠ ”7

 بمنلاب نين ولاد امارعر راضي مدقسب لام كب اشد اخو
 - را اشم ف ايلا لاثارن ادعامر اكبر ضاض ووملا ماقوك

 ترتسم ١١ ذا دولاب مرضناو 3 3 ثري ]| 2 : 0

 -_ ايها بجارولاليامهلالك
 هيي ١اهكعَو دلو اريغروتابوعو. 3

 : ليها يدوعاوماكوك يوسازك
 :. 2 تعكو نإ قتلا ميشو ىف دقي
 ليي اف ”تاومولا كلل ريشا ا 4 -

 الاب ئّستسمملا هوردعن نوذحي ل وفقمورما لففضناقملوك
 لماعلاو يخؤح يؤ ين اذا بعذاب ىلعس روج راج
 :ناضإبحامنوف لعافو لعف عم ملت زئشسس ا صن اهم
 نوذحت ابنل لوهفمر ١ نرزخ ارتب و غوع اهيل اذا
 نافم)ناتفلا لعاف لك تين الا يولع اتلاو نصاع ون تا
 ىاددتسولا لع ررمس كار اهنا ماواولا كارلا مهلا
 00 بجاد يصشلاف لص موهر بوم مان هولك
 تيلعردومدئشلإ لمئماومامتلا يو لفغاو
 امد ماع 31 لحق يسد فو مابا لفعا ةللزكو
 لعافلا س انامو عاف ال يبت ص و لفموا مي لوعغم
 ملص نوزع ق لدم نفد يمناو ملوفب بس! لوول
 كللزكر و اظل محا هولكلا لفتعار لا ام هغام
 قبسرئو واع ىلطغا دكو مرا ىبسحئو يوس
 دادامافنل دعب امّقِي لاماطمب ١١ ضدعيام بمنزوبب منا

 ثلا



 متيم يوكو | حئيم يريس موموبحا زك بمنل ةكلرط
 'ىعا نوزح اهفل لوف تو او ةللذو ىا 0
 ا رلك ما متل تنسوا لع ميرومش خا عافوزمت
 («كوس مو ا رو ئيريلا ناضعوو سامى جاو ص خلاف

 هيلاناطم ,لمحومجابلا يتدالاوسكب ليلا ودب ..نيلا امهسولا
 نطعؤينلا ميسو ميلا قانمم يقنروحب ملومب ناهس رظ هنو
 هو ةعافولا تيناعلل انلاو ضامؤمن تهقو طوس اريلع
 عييحعورمب ةالذو م اياطرشلا نول ىفر عيونا باجل
 قسم لعافورما لمف ل متم العاق نارمولا مب ىلمتم كلا
 ] بخ رجا لا و منمئكتسملا عمو قتلارعن هرارمو

 بارصللئذوملا لاو غرؤم اشتم وو يبس الي زماوعلا
 ماقف تابوصنملا مد هو هعيس اب اونا ايهروكذو
 :.. بومشهلوب انلإو ناهجاو تاككتباب .

 ناكوجرصخو ر يجول باعاانهأإلا كلو ذا العويد
 تراويغو تاك | تدلاه وت تود نا ماواهمسا نور
 نيلونلاو عنلا لواتشب ىرهتملل وباتلاو مدغنا 1ك كاعوفوم
 لو كلؤلر 1 نلعد لويلاو اسلا نطكو
 داىمسإ ع ناو ناكب بصئاو 2
 ىلمج ىعورتْعَي دوم ونا ُُم 3

 مليان طع مله ادوعتسس لعافووما لعف بصناو
 02 دقن نوزحلوففلطاو يمناب ئلشتم ناكب كاد نمناو
 ويلا اع نولمد اهسا ابلاب روريملا ناك يعزك عا اروبذلا
 نيل دحاو رج ئطملا ميفف يصمد لومعل ردكم

 عيل اهيردتل ا رخاو ناماه ىيلومعملعايساو 0
 5 روهكم او حالا ىري تو, وو بشاوابلا اه ىنلتخ
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1 

٠ ١ ١ 
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0 
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١ 3 
 و 1
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 مسيوم |عانلاو ملوعظمو عواض اهي ىن
 فس ءاقلار لمشلا نحل جلاد نا ةغةددغاهلاو ساي
 باوج لشعب هإتل ةفص زمر يلا ناضسو نإ عا 7” احا
 ماَسا ىسداشن اهلعلف مياب نزح مقص عس ناكوومولا
 ىلامإ ناواميافديز ناكار) امم مب ىلعتس مج عىع لولا
 2 با 0 مهللا دبعابامسفن ىدولقلااددز تيار
 هوب طر مناي لا ل
 "حا هلع تاضوتنما اعزب يذط تابوصنلا لذ ص ا داددداللا
 تت دلعلاه 05 للا يو ا ماءافع

 ظ ٠ تين
 تا امسولا يا نرصوملا مفصلا مؤاضا نسوض
 تمور ولا نورك من واكد, تخط طخلا تام دفتو
 ابا اىولاب مماخلا ءئاض لاند امج هصانحلا احدلا تامولع
 بين لماعلا عدا دتعملاو اهرعض ناكحراو سسفشرلا اري
 د ءقانولا ل مما مدع يس اة ناشر هولا نال
 نايت 0 نوداىملا تاميولم 0 لكالعر روما نر

 ىسسعمأرلا ناش 0 :
7 

 لوعنسو يلا ناقص تاذوطنحت ميلهسم ناوباب ومال عف منخا
 باوناي اهو حلم قيلاثلاو !ةاوقلا فا نوؤحب نما
 بابكلارخافرهو اندلا يسحب دو اه وداي
 مترف !لءاوعإ ابلا وست يو رعب اهب اي نا
 ا اهضب نك ايي ا مو دواس

 «يحل



 ' اهتلمج وتلا عرب !ةري رعت هنا
 58 ور ا هل ظ
 8 مولطج اطر 2006 فادنر لع

 م : 1 لوألا يقل ماه حار ول 1

 مدلول ب ميوفتياموعو اخ ودا دش
 دعنا ميقا وهلا رك ءيلاناتتم ضخما بائرلل

 3 7و نا 0 مدن اهنلع

 08 اوهو هدانلا ف ءاملاوه ىوبتملايف
0 2 

 ادجيشصو ميلا ذاضمو مل وففموومالمف
 يطع لاو ميش عبرشملا 15 اجو
 عزنا“ ىددلا موسم كيري ابليتلاو لج سلال

 " ضانلالا مالا يفك لخئاوهف
 . اذهمب ابو ىلحولي ا

 0 لما علان ميا 0

 هرهاظ 00 4 ”ملوم ىملدب نو "46 لو

 نول نفو م دار اتاضللا 01
 اريك اهمدانورمل ”,لومو ييعضلاو هد ئاشلما لقوو ردقملا
 ثول ١انبوامتب ردو راجرف تار 5 ديلا هاتلا ا

/ 

 ا ىف ريت
 | ااا

0 



 وهايقف امقف نرلخلا 1 ا ا ا

 لفوا ئاضمو ا نر موتي طافلاوهلنو فيلا
 فيعضلا لماولا ئيبومولا راداذاو يوف فقل هرج وكر
 مناضرلاو ناضملا لاقي ذك ىرلا نحل دهتدل ىوتلاو

 ماقللا ضل ضف نورحدع ورب ىعطادلارزتسعا
 3 كلمفم توذ دماهتاب يي

 1 سرين اهم رصكلا ع عاب
 0 ترو ذىقولا 0 5
 :.. لمنع ىفكتس اواهل صراف ىصألا 3
 ادتيلا هن ام سيد هيو افرع تورك اهعلو
 ىلا ثيبلا سم دوب اهمنرلا اهنا امم ىهو ىللاو
 مبايذ قيس اىصاشنس وللا اهوا رعوولخو يلا ولطم ىتحوو مسخ دت لا اهيناعم عبو ىحو حييسملا
 ىو نحو ىايا ضرولا فروخ مىوولفلا اهيناعم مو يفو
 نومو يعو ىلا نك تيمروخ هزواجملا اهنا
 تولرخت تلذلا اير اهيلعو وج دفتر لا اهنناعم
 !تمونؤم مدي اراموك نابؤلاب نامسكو جلس ذمو
 خنصر اراموك مب يفهم عاش اك املا دعاتلخد تاف فاعل عانلخد اذا ذهاب قىاكع انمو زسوا
 5 برود أ مود ىبكا بدأ وب موا فهباموب
 55 بر ا ازعل ا وشنت 4
 عيل فاو لاش ذعرخ خالق قا يال

 لاله اعم سمو مكلاو نينفل لني لمر بروح
 اهو ليلعتل ايامنا اهين اعم يسد يم هلل رج اوك
 منوع ًاهاهقعلتماهفلا نؤخان :يماهفتسسرلا

40 



 داولاو هَل نيم لكى شلا 2500
 او ا هلا و ىطماو ٍي 0

 وعم وفتلااهشافم ىىوابلاو دس اكذب
 هللا ليل ءاشيلا لوموخ يني لملو ور ب ب تي
 ىوع نوكتو قد موس ء| 21 نكس انيلع 0

 اهفمب 25 مليم يي | 7 يي اهموخا
 تاكلا وّحو يرو خسوزمو ىاف 2

 يو ىمواكو 'مدلوابلاك ولاه الثلا اع اخد اهئقبو

 :نكشلا

 قيليول راولط يحسب اهشب اقم م ممعب نايبدد ةكلتطبو
 مفرق دم هاسع |ىوفملا يطب مب ناحل مخ .لاوهلا هزهب
 نوكاإع :لصلابو تنايستلاذازيذلا؟ 'ناسنلا اق
 اسيبع جان ايم !قلؤلاربسو م قيل

 هنيجأ؟ ىف فايا عوغاوهع دراي.
 0 ص و لمت ل ماطلع ماض 3
 3-3 1 2 تبهاززم ف ترا ٍلضو 9

 هلانوسا طلي خلع
 0 ا

 و

 3 ي#

 0 0 اح دماعجوبأ جوعا ْش



 وذ ناًسوهاكفس.دلابةئيسمملا لاقي نا لدعلاد
 فدهتتس | ويقف قنص عى اس حفو قسما ماقلا
 هجم ىت 0 ود او درت ةللوهتاد

 ار ابك يي ل : ْ
 ا تالق يّ دام 0 ظ
 2 ا ا 0
 ودل يوه يذلا ء01ىواو, تل اوماع
 06 مولاو ميامو ئإك لئو حهيس ملل لوولا 2

 ظ ةاحشوحبلا موت فرقلز دل كلاما والوعد غينش
 يفئرحلو 0 ياسو للا سر وم يوكل كلا لا راجع
 روم ولف و ل١ لل اراحجرتخ لاو اصاتخالا ئحا

 ىئلوةبر « اد اسمر قل انس
 لا ضايسمعرت نا

 لعو بف سكول نم لح
 ظ انريبولع مللا المو

 ظ  >عورمج
 مبحورلا
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